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INFORMACE PRO RODIČE
NEZLETILÝCH ÚČASTNÍKŮ A OSTATNÍ ÚČASTNÍKY
k provozním podmínkám pro kroužky a kluby organizované
DDM Stodůlky v období od 7. 12. 2020 do odvolání
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a pro další účastníky
kroužků, kurzů, klubů a jiných aktivit.
1. Kroužek může navštěvovat a zajišťovat pouze zdravý účastník či zaměstnanec, který
nejeví příznaky jakéhokoliv virového, či jiného onemocnění.
2. Kroužky, kurzy, kluby (dále jen kroužky), u kterých činnost probíhá prezenční formou
v prostředí DDM Stodůlky apod. jsou organizované maximálně v počtu
pro 10 účastníků. V případě, že je v kroužku zapsáno více než 10 účastníků je činnost
kroužku realizována například v turnusech (jako II. stupeň ZŠ).
3. Kroužky je možné po dohodě s účastníky (u nezletilých účastníky po dohodě s jejich
zákonnými zástupci) realizovat i formou on-line výuky.
4. Činnosti kroužků se řídí Manuálem MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke COVID-19, vydaného ke dni 25. srpna 2020 (příloha č.1) , informace
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_
skolstvi.pdf se dále upravují či doplňují pokyny uvedené v Informacích k provozu škol a školských
zařízení od 7.12. 2020 (příloha č.2), dále Metodickým návodem k nařizování karantény vydaným
pod číslem jednacím MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN (příloha č.3).

1. Pokud bude podezření na infekční onemocnění účastníka během činnosti kroužku,
bude u nezletilých účastníků informován zákonný zástupce, který má povinnost
účastníka v co nejkratší době vyzvednout z izolace DDM Stodůlky. Zletilý účastník
opustí prostory DDM Stodůlky tak, aby ihned minimalizoval riziko nákazy ostatních
osob.
2. Absenci účastníků omlouvejte na emailu
na telefonech 605 920 279, 215 620 266.

omluvenky@ddmstodulky.cz

nebo

3. Pokud se u nemocného účastníka potvrdí onemocnění COVID – 19, případně jiné
závažné infekční a respirační onemocnění, ihned informujte ředitelku organizace Mgr.
Janu Šimánkovou na telefonu 777 706 586 nebo mailem j.simankova@ddmstodulky.cz.
4. Účastníkům s přetrvávajícími příznaky onemocnění, které jsou projevem chronického
onemocnění včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do DDM Stodůlky pouze
v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře, že není infekční, ale je to projev
alergického nebo chronického onemocnění.
5. Do budovy DDM Stodůlky je vstup třetích osob (mimo zaměstnance a účastníky) obecně
možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk
s účastníky kroužků. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci
nezletilých žáků. Tyto osoby si musí u vstupu
desinfikovat ruce
a po celou nezbytně nutnou dobu pobytu uvnitř zařízení (předání dítěte na kroužek) musí
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mít ústa a nos chráněny rouškou. Informace o tomto opatření jsou umístěny
na každých vstupních dveřích ve všech vchodech (pravidlo 3R).
6. V budově DDM Stodůlky jsou k dispozici hned ve vestibulech prostředky nebo přístroje
k dezinfekci rukou, kterou vždy použijí všichni při vstupu do budovy.
7. V co nejkratším čase po příchodu do učebny si účastníci umyjí pod dohledem lektorů
ruce teplou vodou a mýdlem, po celou dobu pobytu dodržují hygienu rukou a další
hygienická opatření, o kterých může rozhodnout lektor s ohledem na ochranu zdraví
a aktuální epidemiologické podmínky.
8. Všechny pomůcky, prostory a povrchy jsou pravidelně dezinfikovány, a to
několikrát denně, včetně baterií a dalších dotykových ploch na sociálních zařízeních.
9. Všechny místnosti jsou průběžně větrány, je doporučeno větrání po dobu minimálně
5 minut 1krát za hodinu, popřípadě každých 30 minut po dobu 5 minut a 5 minut
o každé přestávce mezi jednotlivými kroužky
10. Je zajištěno bezpečné osušení rukou jednorázovými papírovými ručníky.
11. Účastníci a pedagogové a další zaměstnanci ve všech prostorách budov vždy nosí roušky.
Je-li nezbytné, aby účastníci při výuce/činnosti viděli na ústa lektora, je možné ochranu
nosu a úst učitele výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost
alespoň 2 metry od všech osob. Ve vnějších prostorách DDM Stodůlky se povinnost řídí
aktuálně platnými obecnými pravidly. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje)
nemusí účastníci nosit roušku, pedagog roušku má.
12. Tyto informace a pokyny nabývají účinnosti dne 7. 12. 2020 a platí do odvolání.
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