
POKYNY PRO OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI V DDM BUČOVICE  

A PODMÍNKY ÚČASTI V ZÁJMOVÉM KROUŽKU OD 11. května 2020 

 

• Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení 
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení v příloze, které předá buď osobně nebo 
prostřednictvím účastníka pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude 
účastníkům vstup umožněn ! 

• Do budov a částí areálů bude povolen vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Vedoucí 
zájmového kroužku si účastníky vyzvedne těsně před zahájením kroužku u vstupních dveří. 

• Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý 
účastník bude mít s sebou podepsaný sáček na roušku. Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku. 

• Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, se kterými budou seznámeni před opětovným zahájením 
zájmového kroužku. (nošení roušek, umývání rukou, dvoumetrové rozestupy, atd. …) 

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

• Aktivity, u kterých je to možné, budeme s dětmi provádět primárně ve venkovních prostorách DDM. Náplň 
práce v kroužcích s vyšším počtem účastníků nebo s vyššími hygienickými nároky (akvateraristika a vaření) 
bude řešena individuálně s vedoucím. Taktéž bude upraven rozvrh příchodů a odchodů dětí na tyto zájmové  
kroužky (rozdělení do menších skupin). Kroužek plavání již nebude do konce školního roku 2019 / 2020 
obnoven (z důvodu uzavření bazénu mimořádným nařízením vlády), poměrnou část platby školného účastníci 
obdrží nazpět. 

• Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor budeme organizovat tak, 
aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců DDM.  

• Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými 
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

• Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  
• Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně 

(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).  
• Každý účastník je povinen nosit si vlastní přezůvky, které si po skončení kroužku opět odnáší s sebou. Bez 

přezůvek nebude účastníkovi umožněn vstup do budovy.  
• Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje 

se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 
• Maximální počet účastníků ve skupině je 15. 
• 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 
školského zařízení vstoupit. 

• Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili účast dítěte s těmito rizikovými faktory: chronické onemocnění 
plic, onemocnění srdce, porucha imunitního systému, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, 
chronické onemocnění ledvin nebo jater.  

 

 

 

V Bučovicích dne 5. května 2020     Bc. Lenka Rešková, ředitelka DDM Bučovice 

 

 


