
 
 

V Á C L A V  P Í C L  
n áměstek  p ro ř íz en í  sekce vzd ě láván í  

M inisterst vo ško lstv í ,  mládeže  a  t ě lových ovy  
 

 

Praha, 5. květen 2017 
Č. j.:  MSMT-4751/2017-2 

 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v návaznosti na svá předchozí doporučení 
a metodické pokyny (č. j. MSMT-37471/2014) podporuje systematickou výuku plavání a doporučuje, aby 
byla realizována ve všech základních školách. Systém povinné výuky plavání by měl zajistit základní 
plaveckou dovednost u všech žáků základních škol.  

K tomuto účelu MŠMT připravilo úpravu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
(RVP ZV), a to doplněním dvou očekávaných výstupů ve vzdělávacím obsahu vzdělávacího oboru Tělesná 
výchova pro 1. stupeň ZŠ. Minimální rozsah 40 vyučovacích hodin zůstává zachován. Tato úprava bude 
platná od 1. 9. 2017, a to na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. MSMT-019/2017 (k dispozici 
na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/opatreni-ministryne-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy-kterym-se-1-1). Na stejné adrese najdete i upravený RVP ZV. 

Rád bych Vás také informoval o tom, že se zavedením povinné výuky plavání souvisí možnost podpory 
této výuky formou rozvojového programu, který školám umožní získat finanční prostředky na dopravu 
žáků z místa vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Jde zejména o podporu škol, které mají problémy 
se zajištěním výuky plavání pro své žáky. Dalším cílem je také zlepšení přístupnosti k této službě i žákům 
z rodin, které z finančních důvodů nemohly svým dětem dopravu na tuto výuku zabezpečit.  

První etapa rozvojového programu je připravena pro období září – prosinec 2017 a bude pokračovat 
podáváním žádostí ve druhé etapě rozvojového programu pro období leden – červen 2018 tak, aby byla 
zajištěna podpora po celý školní rok 2017/2018. 

Školy všech zřizovatelů se mohou do první etapy programu přihlásit prostřednictvím velmi jednoduché 
elektronické žádosti, a to od 22. 5. 2017 do 19. 6. 2017 na adrese http://is-plavani.msmt.cz.  

Další informace potřebné k získání finančních prostředků z rozvojového programu „Podpora výuky plavání 
v roce 2017“ a jeho vyhlášení naleznete na webových stránkách MŠMT:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rozvojovy-program-na-podporu-vyuky-plavani . 

S pozdravem 

 

       Václav Pícl, v. r. 
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