Příkaz ředitelky č. 2/20
Datum vydání příkazu:
Účinnost:
Platnost:
Zpracoval:
Vydal:
Počet stran:
Přílohy:
Příloha č. 1

05. 05. 2020
11. 05. 2020
05. 05. 2020
Bc. Věra Tošnerová
Bc. Věra Tošnerová
3
1
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Ředitelka DDM Modřany (dále jen „DDM“) vydává pro účastníky (jejich zákonné zástupce) zájmového
vzdělávání tento Příkaz ředitelky č.2/20 k zajištění provozu v době pandemie COVID-19 s účinností
od 11. 5. 2020.
1. Předmět a rozsah úpravy
Tento příkaz ředitelky upravuje a konkretizuje postupy pro účastníky zájmového vzdělávání v DDM
v době pandemie COVID-19. Příkaz ředitelky upravuje příchod, průběh a odchod ze zájmového
vzdělávání. Platnost tohoto Příkazu ředitelky je určená po dobu platnosti a účinnosti opatření
týkajících se pandemie COVID-19. O ukončení platnosti a účinnosti tohoto příkazu rozhoduje
ředitelka DDM.
Oblasti, které nejsou specifikované v tomto předpisu, se řídí příslušnými zákony, vyhláškami,
nařízeními, opatřeními vlády a doporučením jednotlivých ministerstev.

1.1

1.2

2. Postup při vstupu do budovy DDM
-

Účastníci před vstupem do budovy DDM se neshromažďují a dodržují povinné minimální 2 metrové
rozestupy.

-

Před vstupem do budovy musí účastník zájmového vzdělávání odevzdat vyplněné Čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (Příloha č.1). Bez odevzdání
tohoto prohlášení není možné, aby se účastník zájmového vzdělávání zúčastnil. V případě, že dojde
k jakékoliv změně je účastník/zákonný zástupce povinen neprodleně informovat o této skutečnosti.

-

Vstup do budovy je povolen pouze řádně přihlášeným účastníkům, nikoliv jejich doprovodu.
Vstup rodičů, sourozenců, prarodičů ani jiných doprovázejících osob není možný. Před zahájením
zájmové činnosti pedagog přebírá účastníky před budovou DDM a po ukončení zájmové činnosti
opět na tomto místě předává rodičům/zákonným zástupcům.

-

Všichni účastníci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky případně jiné zakrytí
dýchacích cest (za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje
nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, dále jen
„rouška“). Výjimky z nošení roušek jsou stanoveny mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví (dostupné na stránkách www.mzcr.cz).

-

Každý účastník bude mít s sebou 2 roušky a sáček na jejich uložení.

-

Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, opakované nedodržování
stanovených pravidel je důvodem k nevpuštění účastníka do areálu DDM.

-

Každý účastník je povinen při vstupu do budovy DDM provést dezinfekci rukou.
3. Postup při pohybu po budově DDM

-

Maximální počet účastníků ve skupině je 15, počet účastníků na jednotlivých aktivitách
je na rozhodnutí ředitelky DDM.

-

Přesuny skupin účastníků, pohyb na chodbách, návštěvy toalet či společných prostor jsou
organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt mezi skupinami, jednotlivci včetně zaměstnanců
DDM.

-

Při přesunech se dodržují odstupy 2 metry.

-

Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem
a jednorázovými papírovými ručníky pro osušení rukou.

-

Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

-

Při příchodu do místnosti je účastník povinen provést dezinfekci rukou. V každé místnosti je
k dispozici dezinfekce.

-

Pedagog provádí pravidelné větrání místnosti, ve které probíhá zájmová činnost. Frekvence větrání
minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

-

Čištění všech místností, ve kterých se účastníci a další pracovníci DDM nacházejí, je prováděno
minimálně jednou denně.

-

Používá-li předmět nebo povrch větší počet lidí, je prováděna dezinfekce několikrát denně
(např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných
prostorách).

-

Odpadkové koše jsou vyprázdněny minimálně jednou denně.

-

Vyhazování jednorázových roušek je možné po uložení do igelitového sáčku a vyhození do určené
nádoby.
4. Postup při pobytu v místnosti, ve které probíhá zájmová činnost

-

Neprodleně po přezutí musí být provedena dezinfekce rukou.

-

V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit
roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky
nosit i v místnosti. Pedagog rozhodne o použití/nepoužití roušky při zájmové činnosti. Výjimky jsou
stanoveny mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

-

U specifických aktivit, při kterých dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, florbal), pedagog
přizpůsobí obsah a formu průběhu zájmového kroužku s důrazem na princip ochrany zdraví.

-

Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do svého sáčku.
5. Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

-

Žádný účastník s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID–19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest) nesmí do školského zařízení vstoupit. V případě podezření na projevy onemocnění
COVID-19 bude změřena teplota.

-

Vykazuje-li účastník některý z výše uvedených možných příznaků COVID-19, je nezletilý účastník
umístěn do samostatné místnosti a kontaktován zákonný zástupce, zletilý účastník opustí prostory
DDM v nejkratším možném čase s použitím roušky a stanoveného odstupu min. 2 metry.
O podezření na nákazu COVID-19 je informována spádová hygienická stanice. Ostatní účastníci,
pokud to je z organizačních důvodů možné, jsou umístěni do jiné místnosti, nebo dokončí aktivitu
ve venkovním areálu DDM, s povinným nošením roušky do doby, než je známý zdravotní stav
indisponovaného účastníka.

-

Projeví-li se příznaky u zaměstnance DDM v průběhu práce, resp. zájmového vzdělávání, opustí
DDM v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Dále
se postupuje obdobně jako u příznaků zletilého účastníka.
6. Zájmové kroužky a jejich průběh

6. 1. Přihlášení na ZK, který se koná v pondělí a úterý je možné pouze do 7. 5. 2020 a kroužky
konající se ostatní dny nejpozději do 11. 5. 2020. Pozdější přihlášení na zájmovou činnost
nebude možné. Případné výjimky stanoví ředitelka DDM.
Maximální počet účastníků je 15, přihlásí-li se větší počet účastníků, bude postupováno podle
následujícího:

-

-

nejprve budou vyřazeny žádosti, které neobsahují čestné prohlášení, následně přijmou zájemce
v tomto pořadí:
žáky, kteří jsou dětmi zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních
a sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníků ozbrojených sil a dále
zaměstnanců určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanců obcí zařazení do obecních úřadů
k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce, zaměstnanců
poskytovatelů sociálních služeb, případně zaměstnanců dalších zaměstnavatelů, jejichž činnost je
nezbytná s ohledem na zajištění chodu státu a poskytování veřejných služeb;
zbylá kapacita bude obsazena losem.

6.2. V průběhu ZK je nutné eliminovat aktivity, při kterých dochází ke kontaktu jednotlivých účastníků.

7. Kontrola
7.1 Kontrolu dodržování tohoto příkazu provádí zástupce ředitelky pro příslušné pracoviště nebo pověřená
osoba.
8. Závěrečná ustanovení
8.1.
8.2.
8.3.

Je zcela v kompetenci ředitelky DDM rozhodnout o přítomnosti účastníka na zájmovém vzdělávání.
Opakované nedodržování hygienických pravidel po prokazatelném upozornění zákonného zástupce
je důvodem k vyřazení účastníka ze zájmového vzdělávání.
Tento Příkaz ředitelky nabývá účinnosti dnem 11. 5. 2020.

V Praze dne

5. 5. 2020
Bc. Věra Tošnerová
ředitelka DDM

