
Soutěž v plavání SLZŠ 2016/2017 

Organizační pokyny 

pro základní školy a pořadatele (plavecké školy). 

 

Soutěž probíhá dle pravidel vydaných v brožuře „Sportovní liga ZŠ“ a jejich aktualizací a doplňků 

platných od 11. 11. 2016 (rovněž na webových stránkách www.sportovniligazs.cz a www.assk.cz). 

Pokyny pro základní školy: 

- Do soutěže se přihlašuje škola prostřednictvím přihlášky (smlouvy) s konkrétní plaveckou 

školou na základní výuku plavání automaticky, vyplněním a podpisem dohody (smlouvy), kde 

vyjádří i souhlas ředitele se zapojením školy do plavecké soutěže SLZŠ. 

- Všechny kontaktní údaje a nezbytné údaje pro zapsání výsledků (výkonů) do informačního 

systému provádí plavecká škola. 

- Přehled výsledků soutěže v plavání škola nalezne na webovém portálu: 

www.sportovniligazs.cz  

 

Pokyny pro plavecké školy: 

- Na základě dohody se základní školou provedou základní plavecký výcvik žáků. 

- Po ukončení výuky provedou přezkoušení plavecké dovednosti dle pravidel platných pro 

plavání SLZŠ. 

- Následně výsledky jednotlivých žáků zapíší do elektronického formuláře, do kterého vstupují 

na základě přiděleného hesla od administrátora soutěže (adresy na konkrétní osoby obdrží 

administrátor od plaveckých škol - AŠP a ČUŠP, případně dalších). 

- Po ukončení všech zápisů jedné základní školy do systému ukončí příslušná plavecká škola 

editaci a databáze se uzavře. (Nadále již nebude možné údaje měnit). Takto provede plavecká 

škola záznamy všech základních škol, pro které zajištuje plaveckou výuku. Termín posledního 

ukončení editace je 26. 6. 2017. 

- Průběžný stav soutěžících škol se objevuje na webu SLZŠ. 

- Povinností plaveckých škol je archivovat výsledky přezkoušení všech žáků pro případnou 

kontrolu dat. 

- Další informace pro vstup a případné dotazy k systému obdrží určený pracovník plavecké 

školy na adrese:  ondrej@dovalil.cz nebo na telefonu: 603 444 851 

 

 

Pozn.: 

Pokud základní plavecký výcvik provádí a organizuje škola samostatně, bez přispění plavecké školy, je potřeba 

určit za školu garanta soutěže a ten se musí zaregistrovat prostřednictvím loga a hesla, které obdrží na základě 

žádosti o přidělení na adrese: ondrej@dovalil.cz  
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