Zápis z Valné hromady
Aliance dětského plavání z. s.
Termín: 15. října 2022 v 9:00 hodin
Místo konání: Plavecký areál Jedenáctka, Praha 4 – Chodov
Program:
9:00 – 9:15

Příjezd, prezence, drobné občerstvení

9:15 – 11:00

„Úspory energií a nákladů při provozu bazénů“ (aktuální vhled do problematiky,
typy a přehledy na snížení nákladů, rekuperace, fotovoltaika a další) - Ing. Jan
Porkert

11:15 – 12:30

Organizační záležitosti, činnost v roce 2022, plány a akce na rok 2023,
schválení účetní závěrky za rok 2021

13:00

Zakončení

VH byla svolána řádně, a to pozvánkou zaslanou e-mailem dne 28. 9. 2021
Počet členů Aliance dětského plavání ke dni 15. 10. 2022: 43
Počet účastníků VH: 9 klubů, 11 účastníků
Bylo zjištěno, že VH není usnášeníschopná, proto byla půl hodiny po zahájení svolána prostřednictvím
SMS a e-mailů náhradní VH s totožným programem podle článku VII Stanov.
Náhradní VH začala v 11:15 v Plaveckém areálu Jedenáctka, Praha 4 - Chodov.
Na úvod byla všemi členy schválena předsedkyně Náhradní Valné hromady (dále jen NVH) Martina
Hacklová a zapisovatelka Linda Šeborová. Všemi hlasy byl také schválen program NVH.
Počet účastníků NVH: 9
Program NVH byl schválen všemi členy.
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Hospodaření za rok 2021
K nahlédnutí účetnictví Aliance dětského plavání (dále jen Aliance).
VÝNOSY
135 805,- Kč (z toho členské příspěvky 105 700,- Kč a tržby 30 000,- Kč)
NÁKLADY

162 752,- Kč

VÝSLEDEK (PO ZDANĚNÍ) -26 947,- Kč

Členství v Alianci
Shrnutí výhod členství:
•
•
•
•

Slevy na námi pořádané vzdělávací aktivity
Jednorázová sleva 500,- Kč ročně na námi pořádané vzdělávací aktivity
Kontakty na odborné poradce sdružené v Alianci
Záruka kvality výuky pro zájemce z řad veřejnosti o dětské plavání

Cena členství 2000,- Kč za první členství, 1800,- Kč za druhé a 1500,- za třetí a další.
Některé kluby v souvislosti se situací v oboru snížili počet členství, několik jich členství ukončilo. Ceny jsme
ponechali stejné, i když víme, že v podobných organizacích se platí vyšší členské příspěvky.

Činnost Aliance v roce 2022
Semináře 2022
5. 2. Principy vytváření přirozených podmínek pro optimální rozvoj kojence – Tereza Nováková
(13 účastníků)
9. 4. Hlas v prostoru a prostor v hlase II. - Silvie Młynarczyková (7 účastnic)
28. 5. Totální plavání – Tomáš Vojtěchovský -> zrušeno
25. – 26. 8. Vývojová kineziologie a psychomotorika – Tereza Nováková (rekvalifikantky + 4 účastnice)
3. – 4.9. Technika plaveckých způsobů Kondice – Irena Čechovská (rekvalifikantky)
23.9. Pediatrie – Petr Kašpar (rekvalifikantky)
24. - 25. 9. Záchranářské minimum pro bazény – Jan Sedláček (rekvalifikantky )
2. 10. Pedagogicko-psychologické minimum – Alex Pavlátová Sedmihradská (rekvalifikantky
+ 2 účastnice)
Opět jsme v rámci rekvalifikace pozvali na semináře i další účastníky, protože se to v minulém roce
osvědčilo.
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Závody 2022
3. dubna 2022 na Jedenáctce
•
•
•

účast 5 klubů: ASC, Baby Marina, Hobit Plzeň, Aqua Club Orca, Studio Skokánek
závody pro ročníky 2018–2015
na konání se odrazila situace po lockdownech spojených s epidemií COVID-19, některé kluby se
nepřihlásily, protože děti neměly naplaváno a nezvládly by trať uplavat

Akreditovaný kurz Instruktor dětského plavání
Vypsali jsme kurz na 25. 8. – 2. 10. 2022. Přihlásilo se 7 účastnic. Rekvalifikační kurz dokončily v zadaném
rozsahu, předpokládáme, že se všechny následně zúčastní zkoušky u Autorizované osoby
12. a 13. 11. 2022.
Aliance dětského plavání má oprávnění pro pořádání akreditovaného kurzu do 20. 6. 2025.
Nově není požadavkem pro účastníky kurzu maturitní zkouška.
Kurz může být hrazen Úřadem práce – nutno řešit s dostatečným předstihem.
Garantem akreditace je Martina Hacklová a lektorský sbor.
Cena včetně zkoušky 25 000,- Kč pro členy a 28 000,- Kč pro nečleny.
Možnost uspořádat kurz kdykoliv během roku, pokud bude dostatek zájemců, tj. minimálně 7.

Zkoušky u Autorizované osoby Aliance dětského plavání z.s.
Autorizovaná osoba – Aliance dětského plavání, platnost udělené autorizace od 11/22 do 11/27.
Přihlásilo se k ní 7 zájemců.

Plán aktivit na další období – zájem členů o semináře, kurzy, závody
•
•
•
•
•

Seminář cvičení – uspořádá Hobit Plzeň
Seminář o komunikaci s dětmi se zvláštními potřebami
Cvičení ve vodě – aqua aerobic
Vyslovení podezření na odchylku od správného psychomotorického vývoje
Plavání se zrakově postiženými

•
•
•

Pedagogicko-psychologické minimum v rámci rekvalifikace (srpen-září 2023)
Vývojová kineziologie a psychomotorika v rámci rekvalifikace (srpen-září 2023)
Záchranářské minimum v rámci rekvalifikace (srpen-září 2023)
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•

Závody klubů 1. 4. 2023 (po oficiálním vyhlášení termínu Aliancí dětského plavání je třeba,
aby kluby projevily zájem o účast do konce prosince)

•

Rekvalifikační kurz srpen–září 2023, zkoušky u Autorizované osoby Aliance dětského plavání
listopad 2023

Hlasování
Odhlasování účetní závěrky: 9x ANO
Odhlasování návrhu na rozdělení hospodářského výsledku: 9x ANO

Termín další VH: 14. října 2023.
Přílohy: Prezenční listina
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