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I.
Působnost

1. Tato směrnice upravuje postupy DDM ALFA, jeho zaměstnanců, jak interních a externích
včetně účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců při činnosti a práci
v zařízení v období od 20. 09. 2021.
2. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance DDM ALFA a jeho všechny pracoviště
hp ALFA, op DELTA a op KD Hronovická. Směrnice je závazná i pro další osoby, které mají
se školou jiný právní vztah (smlouva o dílo, nájemní smlouva apod.) a které se zavázaly
postupovat podle této směrnice.
3. Směrnice může procházet změnami, dle vývoji pandemické situace a rozhodnutí vlády ČR
a jednotlivých ministerstev.
II.
Zahájení činnosti
1. Dům dětí a mládeže ALFA zahajuje od 20. 9. 2021 pravidelnou činnost, která bude končit
30. 6. 2022. Podmínkou je zachování stávajícího stavu, bez upravujících vládních nařízení nebo
dalších neočekávaných změn.
2. Vstup do objektu:
a) Od 20. 9. je umožněn vstup všem účastníkům zájmového vzdělávání po dobu
konání výuky. Všichni účastníci jsou povinni přicházet na výuku nejdříve 15 minut
před začátkem a opustit objekt po jejím ukončení. Ti z dětí, kteří nesmí opustit DDM
bez doprovodu zákonného zástupce, musí počkat na příchod pověřené osoby.
b) Od 20. 9. od 7.00 do 13.00 hod. je povolený vstup cizím osobám a zákonným
zástupcům po dobu nezbytně nutnou. Výjimkou jdou zákonní zástupci předškolních
dětí, kteří můžou dětí přivézt do vnitřních prostor DDM za účelem převlečení
a odvedení dětí do kroužků. Poté jsou povinni budovy neprodleně opustit.
3. Vstup do objektu je povolený výhradně v roušce nebo respirátoru, dle platného nařízení MZ
ČR nebo vlády České republiky.
4. Všichni zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání byli předem informováni ohledně
zahájení činnosti zájmových útvarů.
5. Informace ohledně zahajovacích schůzek jsou k dispozici na webu DDM ALFA.
6. Zákonní zástupci musí čekat na svoje děti mimo vnitřních prostor DDM.
III.
Účastníci zájmového vzdělávání
1. Účastníci jsou povinni dodržovat všechny bezpečnostní nařízení a pokyny zaměstnanců
DDM.
2. Vstup do DDM je přístupný pouze určenými vchody s ochrannou dýchacích cest.
3. Při pohybu ve venkovních a vnitřních prostorách DDM se účastník pohybuje dle pokynů
zaměstnanců DDM. Bezvýhradně dbá jejich pokynů, které je povinen respektovat.
4. Při vstupu do areálu/objektu je účastník povinen se dezinfikovat, stejně tak jako při odchodu
ze zařízení. Může si přinést svoje dezinfekční prostředky.

5. Kdo z účastníků zájmového vzdělávání, příp. dospělého doprovodu, se odmítne dezinfikovat,
je povinen si v co nejkratším čase důkladně 20 – 30 sekund umýt ruce vodou a mýdlem
v dávkovači.
6. Na sociálních zařízeních je účastník povinen používat tekuté mýdlo a dezinfekci
v připravených dávkovačích.
7. Jakékoliv nedodržení nebo porušení této směrnice může mít za následek vyloučení účastníka
zájmových útvarů z pravidelné činnosti, vždy po předchozím upozornění zákonných zástupců.
IV.
Pravidla pro výuku v zájmových útvarech
1. Vedoucí zájmového útvaru je povinen si účastníky před první výukou vyzvednout u hlavní
šatny v dané budově a pracovišti.
2. Účastníci jsou povinni se po vstupu a odchodu z objektu dezinfikovat nebo v co nejkratším
čase důkladně 20 – 30 sekund umýt ruce vodou a mýdlem v dávkovači.
3. Účastníci se snaží dodržovat ve vnitřních prostorách rozestupy 2 metry a neshlukovat se.
4. Šatny jsou pro všechny účastníky otevřeny, v učebnách a sálech je povinnost se přezouvat.
5. Uspořádání prostoru v učebnách včetně rozestupů rozhoduje vedoucí oddělení.
7. Použití ochranných roušek u účastníků vzdělávání při výuce není povinné pro určené skupiny
kroužků, dle aktuálního nařízení MZ ČR nebo vlády České republiky. Při odložení roušky je
povinen ji účastník odložit do připraveného sáčku, který je povinen mít s sebou.
8. Všichni účastníci dodržují při výuce bezvýhradně pokyny vedoucího zájmového útvaru.
9. Výuka ve všech kroužcích je zkrácena o 5 minut.
10. Každou učebnu/sál/výukový prostor je vedoucí kroužku nebo pověřená osoba povinna po
ukončení výuky okamžitě větrat a dezinfikovat používané pracovní pomůcky a předměty, které
používá větší počet účastníků. Alergenní prostředky jsou zakázány.
11. Účastníci, kteří nemůžou odejít sami domů, čekají na předem vyhrazených místech.
12. Pro interní a externí zaměstnance DDM platí příkaz ředitele o nošení ochranných roušek
(roušky, respirátory nebo 3D masky) ve společných prostorách DDM nebo v učebnách, kde to
charakter výuky dle aktuální mimořádné situace přikazuje.
13. V případě nařízení vlády nebo jednotlivých ministerstvech ohledně omezení nebo zrušení
výuky z důvodu nepříznivého vývoje pandemické situace zváží ředitel zavedení distanční
výuky. Podmínkou je smysluplnost, dostupnost a výsledek práce těchto kroků v jednotlivých
zájmových útvarech.
V.
Případy zjištěného onemocnění, s příznaky Covid-19
1. 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.
2. Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do
samostatné místnosti. Interní zaměstnanci jsou povinni kontaktovat zákonné zástupce
s ohledem na okamžité vyzvednutí účastníka.
3. Zletilý účastník opustí SVČ v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného
odstupu.
4. O podezření na Covid-19 DDM informuje příslušnou spádovou hygienickou stanici. Ostatní
účastníky je vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to možné, na pobyt
venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného
účastníka. DDM ALFA používá bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

5. Zákonní zástupci jsou povinni oznámit DDM ALFA ohledně nařízené karantény nebo
onemocněním účastníka zájmového vzdělávání příslušnému vedoucímu kroužku a vedoucímu
oddělení. Stejné opatření se týká také dospělých účastníků.
6. Pokud se u zaměstnance zařízení objeví příznaky v průběhu práce, resp. zájmového
vzdělávání, zařízení opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek
a požadovaného odstupu. Účastníky vzdělávání interní zaměstnanci umístí do jiné místnosti
nebo změní aktivitu (pokud je to možné) na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud
není známý zdravotní stav indisponovaného interního nebo externího zaměstnance.
7. Služba dne nebo jiný pověřený pedagogický pracovník může dle potřeby podezření
z onemocnění provést před vstupem do budovy orientační měření teploty čela certifikovaným
měřícím zařízením.
VI. Jiné příznaky onemocnění
1. V případě dalších zjištěných jiných příznacích onemocnění účastníků zájmového vzdělávání
mimo Covid-19, může být účastníkům znemožněn vstup do prostor DDM ALFA, případně
můžou být z výuky dodatečně vykázáni. U nezletilých účastníků budou předem informováni
rodiče. Ti, kteří nemůžou odejít z výuky sami domů, bude vyčleněna do příchodu zákonných
zástupců samostatná místnost.
2. Služba dne nebo jiný pověřený pedagogický pracovník může dle potřeby podezření
z onemocnění provést před vstupem do budovy orientační měření teploty čela certifikovaným
měřícím zařízením.
Tato směrnice nabývá platnosti od 20. 9. 2021 a ruší původní ustanovení z 10. 9. 2020.
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Mgr. Miloš Adamů, MBA
ředitel DDM ALFA

