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pravidla pro zájmovou činnost
Ve školním roce 2020/2021
Vážení rodiče, milí účastníci,
také letošní školní rok před nás postaví nové výzvy a omezení, která budeme muset společně
zvládnout. Připravili jsme tato pravidla v návaznosti na požadavky a podmínky, které pro organizaci
školního roku vydala ministerstva. I když to znamená, že tato pravidla nebudou úplná, možná se budou
měnit nebo doplňovat, případně se budou v detailech lišit na jednotlivých pobočkách nebo dokonce
na jednotlivých kroužcích, chceme s Vámi hrát fér hru a dát dopředu vědět, s čím je potřeba počítat.
Tato pravidla tvoří závazné pokyny pro zájmové vzdělávání v naší organizaci a tím pádem i doplněk
Vnitřního řádu. Jsme připraveni udělat maximum proto, aby naše kroužky i akce probíhaly
s maximálním ohledem na zdraví a bezpečí účastníků, a věříme, že nám s tím pomůžete.

1 Hygienické podmínky pro účast na činnosti
 Na všech kroužcích a akcích budou platit zvýšená hygienická opatření. Po vstupu do budovy si každý
účastník, doprovod nebo i další osoby musí umýt ruce a použít dezinfekci rukou. K dezinfekci může
účastníky vyzvat také lektor.
 Činnost zájmového útvaru může být mírně upravena tak, aby mohli naši lektoři zajistit dezinfekci
ploch a vybavení. Během této doby jsou ale účastníci činnosti přítomni a mají zajištěn „čekací
program“.
 Účastníci, kteří budou mít už při příchodu do budovy příznaky infekčního onemocnění, se nebudou
moci činnosti účastnit. Pokud s nimi nebude doprovod, zajistíme jim oddělený prostor,
kde na doprovod vyčkají.
 V té souvislosti může lektor provést orientační měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem.
Může také vyzvat účastníka k použití ochrany dýchacích cest (roušky).
 Pro účast na některých typech akcí (spojených s pobytem v budovách) bude vyžadováno Prohlášení
o bezinfekčnosti.
 Pokud účastník trpí přetrvávajícími příznaky typu kašel nebo rýma, které jsou ale projevem
nepřenosného onemocnění (alergického nebo chronického), je potřeba doložit tuto skutečnost
potvrzením od lékaře.

2 Ochrana dýchacích cest – používání roušek
 Roušky budou pro činnost povinné, pokud to bude nařízeno v rámci zpřísnění hygienických pravidel
v konkrétní lokalitě. Na povinnost účastníky upozorníme informací na webu, na sociálních sítích
a emailem (dále jen obvyklým způsobem).
 O použití roušky může rozhodnout také lektor. V takovém případě pak účastníkům předá roušky
jednorázové.

3 Omezení a zákazy
 Do budov nebude umožněn vstup doprovázejícím osobám, vyjma doprovodu předškolních dětí.
Doprovázející osoby se v budově zdržují jen nezbytně nutnou dobu.
 Vstupy do budovy, případné srazy a vyzvedávání se liší podle možností poboček. Respektujte
pokyny u vstupu do budovy.
 V budovách nebude možné „čekat na kroužek“. Je velmi důležité, aby účastníci přicházeli na kroužek
včas (několik minut před jeho začátkem).
 Během kroužků nebude v prostorách poboček účastníkům umožněno konzumovat svačiny. Nebude
možné ani konzumovat nápoje jinak než z vlastních lahví.
 Během činnosti klubů pro předškolní vzdělávání a během příležitostných akcí budou pro stravování
platit zvláštní pravidla, se kterými budou účastníci seznámeni před jejich začátkem.

4 Vyzvedávání ze škol, mateřských škol a školních družin
 Režim vyzvedávání musíme přizpůsobit podmínkám konkrétních škol.
 V některých případech nebudeme schopni vyzvedávání zajistit – a to i u kroužků, kde to bylo
zvykem. Konkrétní informace o vyzvedávání budeme u konkrétních kroužků doplňovat postupně,
v návaznosti na vyjednané podmínky s příslušnými školami.

5 Řešení mimořádných okolností
 V návaznosti na aktuální stav rizika šíření infekčních onemocnění nebo vyhlášená plošná opatření
může dojít k tomu, že:
 se změní náplň činnosti kroužku nebo akce tak, aby se snížilo riziko přenosu onemocnění.
 lekci, lekce nebo akci realizuje jiný než avizovaný lektor nebo lektorský tým.
 mohou být lekce, kroužky nebo akce zrušeny a to i bez náhrady termínu. V takovém případě
účastníkům vrátíme poměrnou část úhrady za tuto zájmovou činnost.
 mohou být lekce realizovány distančním vzděláváním, za podmínek, které budou účastníkům
oznámeny předem. V tomto případě se poměrná část úplaty nevrací.

 Všechny takto vzniklé přeplatky budou administrovány ke konci pololetí nebo školního roku vratkou
do klientského centra. Klient pak může přeplatek využít k úhradě jiné zájmové činnosti, nebo
požádat o jeho vrácení na bankovní účet.
 Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude nutné jej umístit
do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí
účastníka (zletilý účastník opustí DDM v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného
odstupu). Zákonný zástupce je povinen vyzvednutí účastníka zajistit neprodleně.
 Nedodržování stanovených pravidel a pokynů lektora, nebo jejich opakované porušování, může být
důvodem pro vyřazení účastníka ze zájmového kroužku nebo příležitostné akce (případně
nevpuštění osob do prostor pobočky).

6 Změny a komunikace s klienty
 V návaznosti na aktuální stav rizika šíření infekčních onemocnění nebo vyhlášená plošná opatření
může dojít ke změně těchto pravidel, jejich doplnění nebo zpřesnění.
 O veškerých nových opatřeních, změnách a mimořádnostech budou klienti informováni
neprodleně, obvyklým způsobem. V případě, že opatření ovlivní činnost, začínající následují den,
budou dále informováni rozeslanými zprávami SMS.
 Změny, uskutečněné jako reakce na aktuální rizika šíření infekčního onemocnění nebo jako
důsledek vyhlášených plošných opatření, nezakládají právo na odhlášení s automatickou vratkou
poměrné části úhrady za nerealizované vzdělávání.
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