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Pokyny, podmínky a pravidla před vstupem účastníků do DDM a 

pro účast v zájmové činnosti 

- upraveno pro zájmový kroužek Keramika pro veřejnost 

 vstup bude umožněn pouze účastníkům, kteří nemají příznaky infekce dýchacích cest, 

které by mohly odpovídat známým příznakům nemoci COVID-19 (zvýšená tělesná 

teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)  

 před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, nebo zletilý účastník, 
podepíše čestné prohlášení (viz příloha) o neexistenci příznaků virového infekčního 

onemocnění, které předá osobně nebo prostřednictvím účastníka při příchodu na první 

kroužek pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení.  Bez tohoto prohlášení 

nebude účastníkům vstup umožněn 

 do budovy bude umožněn vstup jen zapsaným účastníkům, nikoli rodičům a jinému 

doprovodu. 

 ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti bude 
vyžadována podle konkrétního typu kroužku a jeho organizace. Každý účastník musí 

být vybaven rouškou a sáčkem na její uložení 

 účastník přichází v přesný čas, tedy 15 minut před začátkem kroužku a v rozestupech 

min. 1, 5 m počká na vyhrazeném prostoru na vyzvání zaměstnance DDM Jednička, 

který provede vstupní filtr (změření teploty, dezinfekce rukou a převzetí čestného 

prohlášení).  

 Účastníci kroužku Keramika pro veřejnost budou do budovy DDM vstupovat bočním 

vchodem v zadní části budovy (řiďte se informační cedulí s rozcestníky. Po provedených 
opatřeních odchází účastník s vedoucím do budovy 

 účastníci přicházejí již ve vhodném oblečení (sportovní oděv, zástěra a podobně), 

přezůvky mají v ruce (v sáčku). V budově nebude možné se převlékat! Pokud účastníci 

přicházejí s batůžkem (pomůcky, pití,…) musí ho mít stále při sobě a jeho obsah musí 

být omezen na nezbytně nutný a nesmí jej půjčovat jiné osobě 

 je přísný zákaz vnášení vlastních hraček či jiných předmětů do budovy. Jedinou výjimku 

tvoří nezbytné nástroje či pomůcky. Tyto předměty budou rovněž dezinfikovány 

 je přísný zákaz konzumace potravin v budově DDM Jednička a kdykoli v průběhu 
zájmové činnosti (např. svačina venku v průběhu kroužku)  

 neúčast je nutné předem telefonicky nebo emailem omlouvat.  
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Pokyny, podmínky a pravidla při pohybu a pobytu v DDM 

Jednička 

 v jednotlivých učebnách a dalších prostorách se účastníci řídí pokyny vedoucího 

 na některých kroužcích bude možno sundat si roušku a uložit do sáčku (při dodržení 

rozestupu min. 2 metry a pod). O tomto opatření však rozhoduje vedoucí 

 pokud účastníci neuposlechnou a i přes výslovný zákaz si roušku sami sundají (nebo 
jakkoli jinak poruší pravidla bezpečnosti či hygienická opatření), budou okamžitě 

vyloučeni ze zájmové činnosti bez možnosti návratu do skupiny a bez možnosti vrácení 

části úplaty  

 v prostorách bude k dispozici dezinfekční roztok a antibakteriální mýdlo. Účastníci 

budou poučeni o nutnosti zvýšené hygieny 

 po skončení činnosti si každý účastník nasadí roušku a v doprovodu vedoucího odchází 

k východu, odkud po přezutí sám neprodleně odchází z budovy i areálu DDM  

 všechny prostory budou pravidelně větrány, uklízeny a dezinfikovány dle nastavených 
pravidel, učebny mezi jednotlivými kroužky budou vždy dezinfikovány 

 všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou pro jednotlivé zájmové 

kroužky individuálně nastaveny podle místních možností a specifik s ohledem na 

charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před prvním kroužkem je s nimi 

pedagog seznámí 

 

Pokyny, podmínky a pravidla po ukončení zájmové činnosti: 

 jakmile je činnost ukončena a účastníci opustí budovu, musí neprodleně opustit také areál 

DDM. Je zakázáno se v jakékoli části areálu shromažďovat či nechat děti volně se 

pohybovat 

 pokud dítě odchází pouze v doprovodu rodiče či jiné osoby (dítě neodchází samo), musí 

být tento doprovod přítomen v místě shromaždiště v čase ukončení kroužku. Nebude 

umožněno čekání dětí v žádném vyhrazeném prostoru s dozorem!!!! 

 rovněž je také zakázáno vcházet do areálu se zvířaty 

 pokud by se po skončení zájmové činnosti v průběhu týdne u účastníka objevily příznaky 
nemoci Covid-19, prosím, informujte neprodleně telefonicky či elektronicky pracovníky 

DDM 

 

 


