
September 2021
24.9.2021 školenie pre inštruktorov 1. st. plávania dojčiat batoliat a de= predškolského veku forma kto kde čas

piatok
13:00 - 13:45 úvod do vzdelávacieho programu on line Mgr.Ľ.Tománek, PhD 1h
14:00 - 15:30 Základy pedagogiky a didakQka telovýchovného procesu on line doc.PaedDr.Peráčková,Phd
15:45 - 17:15 Základy pedagogiky a didakQka telovýchovného procesu on line doc.PaedDr.Peráčková,Phd 4h

25.9.2021
sobota
10:00 - 11:30 Adaptácia na vodné prostredie (0-6 rokov) osobne doc.PaedDr.Benčúriková,PhD, TT, Limbova 3 2h

Zemanová,
11:40 - 13 10 úchopy novorodencov a dojčiat do 1 roka osobne Zemanová, TT, Limbova 3 4h

prestávka
14:00 - 15:30 Práca v bazéne s bábikami - úchopy, prenášanie, základné pohyby osobne Mgr.Krajčovičová TT, T.Milkina 2
15:40 - 17:10  Práca v bazéne s bábikami -  stavba cvičení 3 - 8 mesačné deQ osobne Mgr.Krajčovičová TT, T.Milkina 2
17:10 -17:55 Práca v bazéne s bábikami - stavba cvičení 8 - 12 mesačné osobne Mgr.Krajčovičová TT, T.Milkina 2 5h

26.9.2021
nedeľa
9:00 - 11:15 práca v bazéne s bábikami - cvičenia sebazáchrany 4mes. - 3 roky osobne Mgr. Kováč. MBA TT, T.Milkina 2
10:25 - 13:40 práca v bazéne s bábikami - cvičenia sebazáchrany 3 - 6 rokov osobne Mgr. Kováč. MBA TT, T.Milkina 2 6h

prestávka
14:20 - 16:35 práca v bazéne s bábikami - program otužovania pre 3 mes. - 6 rokov osobne Mgr. Kováč. MBA TT, T.Milkina 2 3h

27.9.2021
pondelok
8:20 - 9:50 hospitácie - deQ 3roky - 6rokov stavba lekcie, výučba zákl. plav zručnos= osobne Mgr. Kováč. MBA TT, Hajdócyho 11
10:50 - 11:30 hospitácie - 12mes. - 3 roky (stavba lekcie, programy otuž., pláv., sebazáchrany) osobne Mgr. Kováč. MBA TT, Hajdócyho 11 3h

prestávka
12:10 - 14:25 práca v bazéne bez de= - cvičenia na rozvoj plav. Zručnos= osobne Mgr. Kováč. MBA TT, Hajdócyho 11 3h
14:45 - 17.00 hospitácie -práca v období vzdoru, práca s rodičom, deQ so špec.potrebami osobne Klub Kvapka/rôzni inštruktori) TT, Hajdócyho 11 3h

Poznámky: Podľa aktuálnej situácie vieme pridať prax v sobotu od 18:00 do 19:30, v nedeľu od 16:40 do 18:50 a v pondelok od 17:10 do 18:40



Komentáre
september 21



Október 2021
školenie pre inštruktorov 1.st. plávania dojčiat, batoliat a de= predškolského veku

15.10.21 forma kto čas
piatok
13:00 - 14:30 Fyziologický vývoj dieťaťa do 6 rokov a regenerácia po záťaži 1 - 2 on line Mgr.Kováč MBA 2h
14:40 - 16:10 Fyziologický vývoj dieťaťa do 6 rokov a regenerácia po záťaži 3 -4 on line Mgr.Kováč MBA 2h
16:20 - 17:05 Fyziologický vývoj dieťaťa do 6 rokov a regenerácia po záťaži 5 - 6 on line Mgr.Kováč MBA 1h
17:15 - 18:40 Základy anatómie dieťaťa on line Mgr.Kováč MBA 2h

16.10.2021
sobota
8:00 - 9:30 Vývinová psychológia so zreteľom na deQ do 6 rokov on line Mgr.Kozelková,PhD 2h
9:40 -11:55 Vývinová psychológia so zreteľom na deQ do 6 rokov on line Mgr.Kozelková,PhD 3h

prestávka
13:00 - 14:30 Biomechanika a didakQcko aplikačné aspekty vývinovej fyziológie on line Doc.PaedDr.Labudová,PhD 2h
14:40 - 16:10 DidakQcký postup pri nácviku základných plaveckých zručnos= on line doc.PaedDr.Benčúriková 2h
16:20 - 17:50 DidakQcký postup pri nácviku základných plaveckých zručnos= on line doc.PaedDr.Benčúriková 2h

17.10.21
nedeľa
8:00 - 9:30 Prvá pomoc on line Paed.Dr.Hanáková 2h
9:40 - 11:10 komunikácia on line Paed.Dr.Hanáková 2h
11:20 - 12:50 stavba kurzov, stavba lekcie on line Mgr. Krajčovičová 2h

prestávka
13:50 - 15:20 DidakQcké pomôcky a ich využiQe v praxi on line Mgr. Kráľovičová 2h

Vzhľadom na situáciu (covidove semafory, nejednoznačnosť pei cestovaní… , by sme navrhovali tento víkend ako on - line formu. 
Zabezpečenie techniky máme.
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November 2021
školenie pre inštruktorov 1.st. plávania dojčiat batoliat a de= predškolského veku forma kto kde čas

05.11.2021
piatok
8:20 -9:50 hospitácie - Stavba lekcie 9 - 13 mes deQ (1) osobne Klub Kvapka TT, T.Milkina2
10:00 - 12:15 hospitácie - Stavba lekcie 4 - 8 mes deQ (2) osobne Klub Kvapka TT, T.Milkina2 5h

prestávka
13:00 - 14:30 práca v bazéne bez de=- cvič. pre rozvoj zákl. plav. zručnos= osobne Klub Kvapka TT, T. Milkina2 2h
14:40 - 15:25 asistencia vedúcemu inštruktorovi osobne Klub Kvapka TT, T. Milkina2 1h
16:00 - 19:00 individuálna príprava na skúšky - bazén k dispozícii

06. 11. 2021
sobota
8:30 - 11:15 práca v bazéne s deťmi (4 mes - 24 mes) osobne Klub Kvapka TT, T.Milkina2 4h
11:30 - 12:15 práca v bazéne s deťmi (22 mes - 48 mes) osobne Klub Kvapka TT, T.Milkina2 1h

prestávka
13:00 - 17:00 prakQcké záverečné skúšky osobne Krajčovičová, Kováč TT,T. Milkina2 6h

07. 11. 2021
nedeľa
8:30 - 9:00 záverečný test - špecializácia osobne Mgr. Krajčovičová TT, Limbova 3
9:10 - 11:00 obhajoba prác osobne Zemanová, Kováč TT, Limbova 3
11:10 - 11:40 záverečný test - všeobecná časť osobne Mgr. Tománek,PhD TT, Limbova 3
11:50 - 12:30 ukončenie zhodnotenie, osvedčenie osobne Mgr. Tománek,PhD TT, Limbova 3 4h

Mgr. Krajčovičová

V prípade, že si to bude epidemiologická situácia vyžadovať, vieme celý piatkový dopoludňajší program zaradiť na september – viď poznámku v 
septembrovom programe. Tiež piatkový popoludňajší program : Práca v bazéne bez detí vieme zaradiť do septembrového programu. Ak by to bolo 

nutné a nebolo by možné pracovať priamo s deťmi, sobotňajší program vieme zabezpečiť prácou s bábikami. 
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