
Školní rok 2019/2020 

Zahájení školního roku 2019/2020 probíhalo v běžném režimu. Plány jsme měly velké a seznam 

kroužků dlouhý. Pro tento školní rok jsme si pro základní školy, mateřské školy i veřejnost připravili: 

ZÁŘÍ  

2. 9. 2019   Hurá do škol (ZŠ) 

2. 9. 2019  Den spolků  

5. 9. 2019   Běh Naděje 

19. 9. 2019  Podzimní kros (ZŠ) 

24. – 25. 9. 2019  Den jazyků (ZŠ) 

 

ŘÍJEN  

12. 10. 2019   Rodinné výpravy 

12. 10. 2019   Zvičina – Drakiáda 

15. 10. 2019  Minitriatlon (MŠ) 

26. 10. 2019  Všehotrh 
PODZIMNÍ PRÁZDNINY 

29. – 30. 10.   Ať žijí duchové!  

29. 10. 2019  Podzimní výlet  

30. 10. 2019  Podzimní bowling  

 

LISTOPAD 

9. 11. 2019   Uspávání strašidel 

18. – 20. 11. 2019 Otázky a obrázky (ZŠ) 

26. – 27. 11. 2019 Adventní dílny (ZŠ + MŠ) 

29. - 30. 11. 2019 Čertovská noc 

 

PROSINEC 

4. – 5. 12. 2019  Čertovská nadílka (MŠ) 

7. 12. 2019   Rodinné výpravy  

14. 12. 2019  Adventní Krakow 

 

LEDEN 

14. – 17. 1. 2020  Hádej, co jsem za zvíře (ZŠ) 

26. 1. 2020   Karneval 

29. 1. 2020  Klání malých školáků (ZŠ) 
POLOLETNÍ PRÁZDNINY 

31. 1. 2020  Pololetní turnaj v bowlingu 

31. 1. 2020  Pololetní prázdniny v Jedničce 

31. 1. 2020  Výlet do Prahy 

 

ÚNOR 
5. 2. 2020  Šplháme s jedničkou (ZŠ) 
 

 

JARNÍ PRÁZDNINY 

10. 2. 2020  Výlet do aquaparku  

11. 2. 2020  Den plný her 

12. 2. 2020  Tvoření pro všechny  

12. – 14. 2. 2020  Tři dny dobrodružství v Ratibořicích. 

 

BŘEZEN  

17. – 18. 3. 2020  Předprojekce Juniorfilmu (ZŠ) 

20. 3. 2020  Festivalové pohádky (MŠ) 

20. – 21. 3. 2020 Juniorfilm – Memoriál Jiřího 

Beneše a Zlaté slunce 

24. 3. 2020  Jarní kros (ZŠ) 

 

DUBEN 

4. a 5. 4. 2020  Dvorská Jednička 

8. 4. 2020  Safari po Safari (MŠ, ZŠ)  

9. 4. 2020  Velikonoční turnaj v bowlingu 

9. 4. 2020  Výlet za iluzí  

9. 4. 2020  Barevné Velikonoce 

15. – 16. 4.   Den Země (ZŠ) 

18. 4. 2020  Dvorská Jednička – Belly dance  

23. 4. 2020   Stříbrná zeměkoule 

 

KVĚTEN 

7. 5. 2020  Den Lesů  

9. 5. 2020 Otvírání turistické sezóny na 

Zvičině 

20. 5. 2020  Okresní kolo dopravní soutěže (ZŠ)  

23. 5. 2020  Turnaj špuntů 

27. 5. 2020  Znalec rostlin (ZŠ)  

29. 5. 2020  Den dětí 

30. 5. 2020  Prima závěr s Jedničkou 

 

ČERVEN  

1. 6. 2020 Okresní kolo poznávání 

přírodnin (ZŠ)  

3. 6. 2020  Sportovní hry pro MŠ  

6. 6. 2020  Pohádkový pochod 

10. 6. 2020  Bejby olympiáda (MŠ) 

11. 6. 2020  Kuličkiáda (MŠ, ZŠ)  



V prosinci se však do medií dostával nám velice vzdálený virus Covid – 19, o kterém jsme měli velice 

málo informací, a náš život vůbec neovlivňoval. Tento virus se však z Číny dostával blíže a z nejvíce 

zasažené evropské země, Itálie, se dostal i k nám. První případy nákazy se objevily v neděli 1. 3. 2020. 

K uzavření škol a veškerých školských organizací došlo ve středu 11. 3. 2020.  

V dopoledních hodinách všichni zaměstnanci DDM Jednička usedli na „korona poradu“, kdy bylo 

nutné seznámit se s opatřeními a se změnami s nimi spojenými. Nejdůležitější bylo informovat 

veškeré rodiče i externí vedoucí o uzavření DDM Jednička a přerušení zájmových kroužků. Sdělení 

této informace proběhlo prostřednictvím emailové korespondence, kdy jsme během odpoledne 

rozeslali emaily cca 900ti účastníkům. Během odpoledních i večerních hodin jsme také vyřídili 

nespočetně telefonátů s rodiči.  

Následně bylo třeba zrušit nebo přesunout plánované akce na 14 dní. Jednalo se o vzdělávací 

program Já člověk, Hrajeme si s hudbou pro dvě mateřské školy a Jarní kros. Tyto akce byly zrušeny. 

Velký filmový festival Juniorfilm byl přesunut na červen. S tím byla spojena korespondence 

s odbornou porotou, dětskou porotou, mateřskými, základními i středními školami, s odborníky 

zajišťující filmové workshopy, s tvůrci filmů. Důležité bylo také zrušit pronájmy prostor a ubytování 

účastníků a poroty.  

Nyní nastal čas pro veškeré resty, které nebylo možné za běžného provozu provést. Čekal nás úklid ve 

všech prostorech DDM Jednička. Čas byl také pro opravy a rekonstrukce budovy. Nekompletní 

společenské hry se konečně dočkaly zkompletování.   

 Zajištění vitríny na míru pro Mažoretky Tweety 

 Vkládání materiálů na portál Mít kam jít 

 Přípravy aktivit pro chod našich kroužků  

 Plánování a příprava táborů  

 Vyhodnocování online soutěží 

 Tvorba výroční zprávy 

 Třídění archivu a skartace  

 Články do kroniky  

 Komunikace s rodiči ohledně pokračování 

v kroužcích v červnu 

 Komunikace s rodiči týkající se vratek za neuskutečněné kroužky 

 Komunikace s externími pracovníky – tvorba nabídky kroužků na školní rok 2020/2021 

 Řešení zrušeného zájezdu do Itálie  

 Zjišťování zájmu škol o dopravní výuku a doprovodný program k filmovému festivalu 

Juniorfilm  

 Vyhodnocení celoroční soutěže Stříbrná zeměkoule a s tím spojený nákup odměn.  

 Průběžné rušení akcí (komunikace s muzeem Iluzí, Laser game Praha, bowlingem DKNL.) 

 Hledání náhradního a vhodného termínu na Dvorskou Jedničku (komunikace s účastníky, 

s dalšími organizátory TS, s porotou) 

 Kompletace úspěchů dětí z DDM Jednička 

 Úklid spisovny, zařazování nových dokumentů, sepisování skartačního návrhu  

 Hledání nápadů na kroužky (příprava pomůcek, tvorba choreografií, hledání na tvoření)  

 Databáze prací „Zlatá tužka“ – třídění, předvýběr  



 Rezervace táborů a táborové písemnosti a přihlášky 

 Třídění materiálů k dopravní výchově 

 

Vzdělávací programy 

Mimo výše červeně vyznačené akce, které byly v celoročním plánu akcí, jsme od středy 11. 3. do 18. 

5. 2020 byli nuceni zrušit vzdělávací programy: 

 11. 3. 2020   Já člověk pro MŠ …. 

 12. a 13. 3. 2020  Hrajeme si s hudbou pro MŠ  

 25. 3. 2020   Kdy se zima potká s jarem a ve čtvrtek  

 26. 3. 2020   Hrajeme si s hudbou.  

 8. 4. 2020   Voda Vodněnka 

 13. 5. 2020   Voda Vodněnka pro MŠ Roháčova  

 9. 6. 2020   Ten dělá to a ten zas tohle pro MŠ Kocbeře 

 16. 6. 2020   Putujeme vesmírem  

Dopravní výchova 

Na podzim 2019 dopravní výuka fungovala zcela bez omezení. Celkem bylo odučeno 40 hodin pro 

363 dětí ze základních škol z Trutnovska. Výuka pokračovala také v zimě, kdy jsme odučili 46 hodin 

pro 409 dětí ze základních i mateřských škol z Trutnovska. Nabídka termínů pro jarní výuku dopravní 

výchovy byla vytvořena a zaslána do školských organizací. Bohužel však školy, které se dopravní výuky 

účastní, byly zavřené od 11. 3. do 15. 5. 2020, proto se jarní výuka neuskutečnila. A nekonali se ani 

zkoušky pro získání Průkazu cyklisty.  

Do povědomí se dostal také pojem „Mít kam jít“ neboli 

www.mitkamjit.cz. Jedná se o portál, kde se sdílely různé 

volnočasové aktivity pro děti a mládež. Vedoucí kroužků 

sem mohli vkládat pracovní listy, noty, videa s ukázkami, 

soutěže, kvízy apod.  

V rámci kroužku Keramika při ZŠ a MŠ Bílá Třemešná byla 

vytvořena soutěž „Velikonoční keramická výzva“, ve které měly 

děti za úkol vytvořit jakoukoliv velikonoční dobrotu, při které 

využívají postupy z keramiky. Této soutěže se zúčastnilo 5 dětí.  

Děti z kroužku Veselá vařečka se mohly zapojit celkem do tří 

kuchařských výzev. Do této aktivity se zapojilo celkem 24 dětí a 

bylo odměněno 9 nejlepších prací.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Na dálku“ také proběhlo vyhodnocení celoroční soutěže 

Stříbrná zeměkoule. Paní učitelky navezly hliníkový odpad do 

DDM Jednička a organizátor této soutěže měl spoustu času 

strávit ho na sběrném dvoře tříděním tohoto odpadu. Ceny 

byly nakoupeny prostřednictvím e-shopu. O výsledcích byly 

informovány prostřednictvím e-mailu, webových stránek a 

FB. Ceny s diplomy a putovním pohárem jsme rozvezli přímo 

do škol.  

 

Vzhledem k vývoji situace s Covid-19 se otevření DDM Jednička stále oddalovalo. Pak se konečně 

začalo blýskat na lepší časy. Oficiálně z ministerstva školství přišla zpráva o otevření školských 

organizací k datu 18. 5. 2020. My však z důvodu oprav a rekonstrukcí na toaletách v přízemí jsme 

museli otevření DDM Jedničky o týden posunout. Tudíž první děti po téměř 3měsícním uzavření 

dorazily v pondělí 25. 5. 2020.   

Cca 14 dní před otevřením bylo třeba kontaktovat veškeré externí pracovníky, kteří se s přihlédnutím 

na možná rizika přenosu mohli rozhodnout, zda budou ve vedení kroužku pokračovat či nikoliv.  



Tabulka – Počet vedoucích v běžném režimu a po nouzovém stavu  

 

Tabulka – Znovuotevřené kroužky versus uzavřené kroužky  

 

Od 5. 5. 2020 proběhl emailový a telefonický maraton, kdy bylo úkolem zaměstnanců DDM Jedničky 

zjistit, které děti nastoupí od 25. 5. 2020 do 26. 6. 2020 do kroužků. Vzhledem k velké diskuzi všech 

ředitelů DDM jsme rozhodli, že kroužek bude fungovat i za předpokladu, že ho navštíví pouze 2 děti. 

Pokyny, pravidla, čestná prohlášení, která byla třeba nosit každých 14 dní, a další podmínky rozhodly 

o tom, že do kroužků se znovupřihlásilo pouze 221 dětí z původních 833 účastníků. Ve skutečnosti 

však první týden dorazilo pouze 122 dětí.  

 

Graf: Návštěvnost kroužků v běžném režimu po mimořádném opatření 
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Tabulka: Přehled znovuotevřených kroužků a znovupřihlášených děti  

 

Se znovuotevřením přišla nová opatření, která bylo třeba prodiskutovat na poradě. Rozdělit si úkoly a 

zajistit bezpečný provoz DDM Jednička. Mezi hlavní změny patří tzv. FILTRY. Pro případ, abychom 



eliminovali setkávání osob, jsme vytvořili filtry dva. První filtr byl u hlavního vchodu a druhý filtr byl u 

nouzového východu. Ke každému filtru byl třeba přidělit pověřenou osobu.  

 

Tabulka: Rozpis služeb na filtry 

 



Při příchodu byl účastník povinen jednou za 14 dní 

předložit u filtru tzv. Čestné prohlášení (viz příloha 1). 

Účastník, který s sebou neměl vyplněné čestné 

prohlášení a byl mladší 18 let a neměl s sebou 

zákonného zástupce nebyl vpuštěn na kroužek. Rodiče 

kontaktovala pověřená osoba z filtru. Následně byla 

účastníkovi změřena teplota a zaznamenána 

v dokumentaci a posledním krokem ve filtru byla 

desinfekce rukou Anticovidem. Poté přešel účastník ke 

STOJCE příslušného kroužku. Tam čekal, než je vyzvedne vedoucí, který rovněž musel projít filtrem. 

Účastníci nemohli využívat šatnu. Povolené bylo pouze odložit obuv. Veškeré oblečení a pomůcky si 

musel nést do učebny s sebou.  

Běžnou součástí každodenního provozu DDM Jedničky se stala desinfekce, roušky nebo štíty a 

bezdotykové teploměry.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Po týdenním provozu DDM Jednička jsme usoudili, že z důvodu nízkého počtu účastníků na kroužcích, 

není třeba mít filtry dva, ale postačí pouze jeden u hlavního vchodu.  

Kroužky při ZŠ a MŠ Bílá Třemešná 

Zákonní zástupci od 18. 5. 2020 si mohli zvolit, zda jejich dítě na výuku do školy nastoupí či nikoliv 

(důvod – riziková osoba v rodině, strach z viru…) Též si mohli zvolit, zda budou docházet na kroužky 



při ZŠ Bílá Třemešná. Dle vládního nařízení nebylo možné, aby se děti po kroužku, kde se mísí 

jednotlivé ročníky a děti nenavštěvující výuku ve škole, vracely do družiny.  

Pro spoustu rodičů bylo komplikací, že se děti po kroužku nemohly vracet do družiny, jelikož některé 

kroužky končily okolo 13.00, popř. 14.00. Proto na kroužky při DDM docházelo velmi málo dětí.  

 

Závěr školního roku 2019/2020 

Každoroční praxí je, že kroužky v DDM Jednička již v červnu neprobíhají. Letos jsme museli skloubit 

služby na filtru, pedagogickou činnost na kroužcích, přípravu táborů a tvorbu nabídky kroužků na 

následující školní rok. Vše jsme však zvládli i díky předstihu, který nám vznikl z důvodu jarního 

uzavření Jedničky.  

Tábory probíhaly téměř bez omezení. Museli jsme pouze zrušit výlety a u příměstských táborů jsme 

zajistili dovoz obědů z jídelny ZŠ Strž. Samozřejmostí byla zvýšená hygienická opatření – měření 

teploty při nástupu na příměstský tábor a desinfekce rukou a všech prostor.  

 


