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PODMÍNKY, OCHRANA A PROVOZ DDM DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 
PEDAGOGOVÉ VOLNÉHO ČASU – EXTERNISTÉ 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁCÍCH AKTIVIT A SOUVISLOSTI:  

 Kroužky budou probíhat od 11. 05. 2020 ve stejných časech i dnech, jak jste byli doposud 
zvyklí. O výjimkách budete informováni.  

 Kroužky budou probíhat do konce školního roku, tedy do pátku 26. 06. 2020.  

 Čas každého kroužku bude vždy o deset minut zkrácen, a to z důvodu desinfekce prostor.  

 Některé kroužky, probíhající mimo DDM, budou začínat později, a to až od 25. 05. 2020. 
Každý takový kroužek bude s Vámi konzultován a bude zveřejněn na našich webových 
stránkách. 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A SEZNÁMENÍ: 

 Každý účastník je Vám povinen donést a odevzdat vyplněné a podepsané ČESTNÉ 
PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ zákonným 
zástupcem účastníka. Vzor Vám zasíláme v příloze. Toto prohlášení uschovejte a mějte u 
sebe pro případnou kontrolu. 

 Účastník, který nebude mít s sebou toto prohlášení, nebude a nesmí být na kroužek vpuštěn. 
V takovém případě je Vaším právem a povinností účastníka okamžitě z aktivity vykázat. 
Vykázat účastníka jste povinni i v případě, že nemá s sebou ochranou pomůcku – roušku 
v případě, že mu ji sami nedokážeme v danou chvíli zajistit. 

 Součástí prohlášení je vymezení osob s rizikovými faktory. Doporučujeme, aby všichni z nás 
zvážili tyto rizikové faktory. V případě, že do této rizikové skupiny budete patřit, zvažte, zda 
se z pozice pedagoga vzdělávání účastnit. V případě záporného stanoviska informujte 
vedoucího oddělení. 

 Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a                           
v případě přítomnosti v DDM musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. 

 

PROVOZ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ: 

 Ochranné pomůcky (rouška a desinfekce) pro Vás budou zajištěny a budou Vám přiděleny               
při příchodu do DDM. Desinfekční prostředky budou součástí prostor, učeben, sálů DDM. 
Každý z Vás, než půjdete na svoji první hodinu, si prosím ochranné pomůcky (v případě aktivit 
konaných v prostorách mimo DDM i desinfekci) vyzvedněte v DDM nebo kontaktujte svého 
vedoucího oddělení a bude Vám vše doručeno. Na vyžádání Vám budou k dispozici                                      
i jednorázové rukavice a pytlíky na roušky. 

 Vstup do budovy, prostor SVČ nebo sálů, tělocvičen (zkrátka tam, kde probíhá výuka) je 
umožněn pouze pedagogům, tedy Vám, účastníkům, ale nikoli rodičům. Doporučujeme 
rodičům účastníka doprovodit, vizuálně zkontrolovat, že vešel/a do budovy DDM, popřípadě 
tělocvičny nebo prostor k tomuto určených. Účastníci budou z budovy, prostor na konci 
hodiny uvolněni vždy Vámi nebo dozorem.  

 Každý účastník i pedagog je povinen, neprodleně při příchodu, případně po přezutí, použít 
dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a 
tekutým mýdlem).  

 Tato desinfekce bude umístěna vždy u vchodů do DDM. V případě kroužků mimo DDM Vás 
požádáme o zajištění a dohlédnutí provedení hygieny a desinfekce účastníků prostředky, 
které od nás obdržíte. 

 Po každém kroužku máte vyhrazený čas na desinfekci povrchů nebo předmětů, a to 10 minut, 
který prosím využijte k zajištění desinfekce. Zvýšená pozornost je věnována zejména 
dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové  
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ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy. Tuto desinfekci je nezbytné vždy 
provést. Tedy např. kroužek 60ti minutový bude zkrácen na 50 minut a provedeno výše 
uvedené.  O zkrácení výuky z důvodu preventivní desinfekce a zajištění bezpečnosti byli rodiče 
informováni. 

 Úklid prostor a jejich kompletní desinfekce bude probíhat jednou denně – podlahy 
používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán 
suchý úklid.  

 Všichni účastníci, včetně Vás, jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky. 
Doporučujeme s sebou nosit dvě roušky.  

 Pro případ sundání roušky má být každý účastník vybaven sáčkem na uložení roušky.  

 Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované 
nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k jeho 
nevpuštění do DDM (popřípadě k vyřazení účastníka).  

 U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), 
obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví. Při sejmutí 
roušky z obličeje si každý účastník ukládá roušku do vlastního sáčku. Pokud můžeme dodržet, 
vždy s přihlédnutím k danému prostoru, rozestup alespoň dva metry, účastníci v učebnách 
roušku mít nemusí.  

 V každé místnosti je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).  

 Maximální počet účastníků ve skupině je 15, a to mimo sportovních aktivit (v tělocvičnách, 
halách, sportovištích venkovních i vnitřních), které se řídí USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ 
REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření.  

 Sportovní aktivity – účastníci, kteří se účastní sportovních aktivit, jsou povinni přijít                          
do činnosti již převlečení, tedy ve sportovním oblečení, pouze se přezují. Není dovoleno 
využívat a používat společné šatny, umývárny, sprchy. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 
dýchacích cest), nesmí do DDM vstoupit.  

 Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do 
samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
účastníka (zletilý účastník opustí SVČ v nejkratším možném čase s použitím roušky a 
požadovaného odstupu). Následně informujte ředitele DDM. O podezření se informuje 
spádová hygienická stanice. Ostatní účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo 
změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není 
známý zdravotní stav indisponovaného účastníka.  

 Pokud se u zaměstnance zařízení příznaky objeví v průběhu práce, resp. zájmového 
vzdělávání, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a 
požadovaného odstupu. Účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit 
aktivitu, pokud je to možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý 
zdravotní stav indisponovaného zaměstnance. Neprodleně informujte ředitele DDM. 

 POUČTE PROSÍM VŠECHNY ÚČASTNÍKY O HYGIENICKÝCH PRAVIDLECH A OPATŘENÍCH A 
PROVEĎTE O TOMTO ZÁPIS DO ELEKTRONICKÉHO DENÍKU.  

 V případě prokázání nákazy osob blízkých nebo žijících s Vámi ve společné domácnosti, bez 
zbytečného odkladu informujte ředitele DDM. 
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