
OPATŘENÍ K ORGANIZACI ČINNOSTI Domu dětí a mládeže Pelhřimov VE ŠK. ROCE 2020/21 

COVID 19 

 

Provoz Domu dětí a mládeže : 

1. Činnost DDM bude probíhat od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021 v plném rozsahu v souladu se 

školskými právními předpisy. (Možné prodloužení mimoškolní výuky bude řešeno individuálně po 

projednání s vedoucím zájmových útvarů a ředitelem DDM) 

2. Od účastníků zájmového vzdělávání nebude před prvním příchodem do zájmového útvaru 

vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. 

3. Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni používat roušky ve všech společných vnitřních 

prostorech, kde probíhá činnost DDM Pe, nebude-li rozhodnutím kompetentních orgánů určeno 

jinak. 

4. DDM má stanoven pro vstup do budovy DDM hlavní vchod ze dvora, pro odchod z budovy bude 

používán východ přes zahradu DDM. Vstup na zájmové útvary bude účastníkům umožněn průběžně 

bez omezení, nejdříve však 5 minut před zahájením daného zájmového útvaru dle platného rozvrhu. 

5. Účastníci zájmových útvarů se po příchodu nebudou zbytečně zdržovat ve společných prostorech. 

Po přezutí (převlečení) budou odcházet neprodleně do kluboven (tělocvičen) podle platného rozvrhu. 

6. Nejsou stanovena žádná mimořádná plošná omezení počtu účastníků zájmových útvarů v 

klubovnách nebo ostatních prostorech činnosti, nebude-li rozhodnutím kompetentních orgánů 

určeno jinak. 

7. V případě krizových či mimořádných opatření může DDM přejít na jinou formu výuky, popř. bude 

zájmový útvar přerušen na dobu nezbytně nutnou. V případě přerušení bude výuka nahrazena 

v náhradním termínu nebude-li to možné vrátí se školné dle neodučených hodin. 

 

Žádáme účastníky zájmového vzdělávání, jejich rodiče, zákonné zástupce i širokou veřejnost, aby 

byli tak ohleduplní a v případě, že na sobě pozorují podezření na možné infekční onemocnění, 

zbytečně svou přítomností neohrožovali ostatní. Svým odpovědným chováním chráníme sebe, své 

blízké i ostatní. 

 

Hygienická pravidla, 

1. U vstupu do budovy DDM, v každé patře, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách 

s dávkovačem. 

2. Před vstupem do budovy DDM a vnitřních prostor, kde probíhá činnost DDM Pe si každý nasadí 

roušku a provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu konání 

zájmového vzdělávání. DDM na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat. 

3. Je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a 

následně si umýt ruce. 

4. Větrání kluboven (prostor účastníka zájmového vzdělávání) se bude provádět pravidelně, 

opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během zájmového vzdělávání.  

5. Je zajištěno bezpečné vysoušení rukou na toaletách papírovými ručníky na jedno použití. 

6. Denně se provádí důkladný úklid všech místností a prostor, ve kterých se účastníci zájmového 

vzdělávání a zaměstnanci DDM pohybují. 

7. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. 

 kliky dveří, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či 

dezinfekce...). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům. 

8. Osobám s příznaky infekčního onemocnění není dovoleno účastnit se zájmového vzdělávání, ani 

nesmí vstoupit do budovy DDM a ostatních prostor, kde se zájmová činnost pod hlavičkou DDM 

vykonává. 



 

 

Kroky DDM Pe  v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19 u účastníka zájmového útvaru: 

1. DDM nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání příznaky 

infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, 

bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Pokud budou příznaky patrné již při příchodu účastníka zájmového vzdělávání a bude-li plnoletý, 

zletilý, popř. u nezletilého přítomen zákonný zástupce, nebude přijat k účasti na zájmovém 

vzdělávání ani vpuštěn do prostor, kde se toto vzdělávání vykonává 

2. Pokud budou příznaky patrné již při příchodu účastníka zájmového vzdělávání a nebude přítomen 

u nezletilého zákonný zástupce, bude tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně oznámena a 

zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze zájmového vzdělávání. Stejný 

postup bude uplatněn i při zjištění příznaků respiračního onemocnění v průběhu zájmového 

vzdělávání. 

4. Do doby příchodu zákonného zástupce (pověřené osoby), bude účastníka zájmového vzdělávání s 

příznaky respiračního onemocnění izolován od ostatních přítomných účastníků zájmového vzdělávání 

(zaměstnanců) v předem připravené samostatné místnosti pod pedagogickým dozorem. Po příchodu 

si zákonný zástupce dítě převezme a opustí s ním v nejkratším možném čase prostor zájmového 

vzdělávání. 

5. Upozornění: zákonný zástupce účastníka zájmového vzdělávání (plnoletý účastník zájmového 

vzdělávání) je po vyloučení  ze zájmového vzdělávání z důvodů podezření na možné infekční 

onemocnění povinen telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším 

postupu. 

6. Účastníkovi zájmového vzdělávání s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou 

projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněna 

účast na zájmovém vzdělávání pouze v případě, prokáže-li lékařskou zprávou, že netrpí infekční 

nemocí. 

 

Vzhledem k měnící se situaci , sledujte prosím aktuální informace o nařízených opatřeních a 

dodržujte je!         Děkujeme.         

 

V Pelhřimově dne 21. 08. 2020 

 

Bc. Libor Fišar, ředitel DDM Pe 


