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PRAVIDLA PRO PROVOZ, HYGIENU, ÚKLID, VÝSKYT A PREVENCI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
ČESKÝ KRUMLOV A KAPLICE
OD 01. 09. 2020 VZHLEDEM K REALIZACI OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
Pravidla upravují provoz Domu dětí a mládeže (dále jen DDM) od 01. 09. 2020, doplňují vnitřní řád
DDM a vycházejí z „Manuálu“ MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020-2021
vzhledem ke COVID-19 ze dne 17. 08. 2020. Pravidla jsou závazná pro zaměstnance DDM, zákonné
zástupce žáků, vedoucí kroužků, studenty na praxi, nájemce tělocvičny, pracovníky firem a další
návštěvy v DDM. Pravidla mohou být upravována průběžně během školního roku, a to dle aktuálních
potřeb DDM a také na základě aktuální epidemiologické situace a případných dalších nařízení a
doporučení MŠMT, MZd či KHS.
ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ:







Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
Skupinová izolace, event. sociální distance.
Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na
protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany
veřejného zdraví – tzv. semafor.
Opakovaná edukace.
Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola či školské
zařízení, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS):
 Škola a školské zařízení zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci
rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští
do budovy nemocné osoby atp.
 Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem
na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci,
izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a
nosu, provádění zdravotního filtru apod.

PRAVIDLA PROVOZU A OPATŘENÍ DDM:









Při zahájení školního roku DDM aktualizuje kontakty na všechny děti, žáky, studenty, dospělé,
(dále jen účastníky vzdělávacího procesu), včetně zákonných zástupců dětí a žáků a
zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).
DDM vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických
pravidlech zaměstnance školy, účastníky a jejich zákonné zástupce.
Onemocnění účastníka hlásí zákonní zástupci neprodleně vedoucímu kroužku, ten
v případě podezření z onemocnění covid-19 předává ihned tuto informaci zástupci ředitele
DDM. Zaměstnanec své onemocnění hlásí co nejdříve řediteli DDM.
DDM průběžně dětem, žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační
hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten
neprodleně
vyhodit
a
následně
si
umýt
ruce
(k
využití:
http://www.szu.cz/tema/prevence/hygiena-rukou). Poučení účastníků a informovanost
zákonných zástupců zajistí prokazatelným způsobem vedoucí oddělení a vedoucí kroužků.
DDM upozorňuje zaměstnance a zákonné zástupce účastníků, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do DDM vstoupit. Vstup do budovy, prostor DDM nebo sálů, tělocvičen
(zkrátka tam, kde probíhá výuka) je umožněn pouze pedagogům a účastníkům kroužků,

Dům dětí a mládeže
Linecká 67
381 01 Český Krumlov
IČO: 00665711















ale z preventivních důvodů ne rodičům. Doporučujeme rodičům účastníka doprovodit,
vizuálně zkontrolovat, že vešel/a do budovy DDM, popřípadě tělocvičny nebo prostor k tomuto
určených. Účastníci budou z budovy, prostor na konci hodiny uvolněni vždy vedoucím
kroužku nebo dozorem.
Pobyt zákonných zástupců účastníků a dalších osob uvnitř budovy DDM, mimo účastníků
vzdělávání, je z preventivních důvodů zakázán.
Osobní jednání si zákonný zástupce, firma nebo dodavatel domluví vždy dopředu s konkrétní
osobou a na konkrétní termín.
DDM v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění
školního vzdělávacího programu DDM nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu
lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol) a pokud možno takové aktivity nekoná.
Konání těchto aktivit nicméně není obecně zakázáno; s přihlédnutím k výše uvedenému je
možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod. (v závislosti
na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ MZd; přičemž epidemiologická situace
v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době konání
akce). O těchto tradičních akcích, programech i akcích bude veřejnost informována. Veškeré
aktivity DDM však budou probíhat v omezeném režimu nebo budou zrušeny.
Doporučuje se pořadatelům soutěží a přehlídek posunout jejich konání až na jarní měsíce roku
2021 a přizpůsobit jejich organizaci aktuální epidemiologické situaci. Soutěže, které nevyžadují
zvýšený sociální kontakt (korespondenční, on-line), mohou probíhat standardně. Soutěže,
pokud budou realizovány pro školní rok 2020-2021, se budou řídit rozhodnutím MŠMT a
zřizovatele DDM Jihočeským Krajem.
DDM vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání dětí/žáků mezi učebnami a v dalších
prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy covid-19. Doporučuje se dle možností školy
minimalizovat kontakt mezi žáky 1. a 2. stupně, a to s ohledem na způsob organizace výuky
(dělení tříd do skupin, střídání učeben a pedagogů apod.).
Aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách DDM a nesouvisí se vzdělávacím
procesem (naplňováním ŠVP), jsou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt účastníků
aktivit realizovaných těmito subjekty s účastníky a zaměstnanci DDM. Při střídání provozů je
třeba zajistit řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.
Všichni účastníci vzdělávání, zaměstnanci DDM, zákonní zástupci a veškeré další osoby
ve společných prostorách DDM, a to dle aktuálního nařízení MZd, MŠMT nebo KHS, používají
ochranné prostředky dýchacích cest. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se
v celém manuálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének.
V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je DDM vždy
povinen postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná
opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU:




U vstupu do budovy DDM, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny
jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co nejkratším čase
po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem
v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou
dobu svého pobytu v DDM.
DDM na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje, poučení zajišťuje vrátnice,
pedagogický dozor, vedoucí kroužku.
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Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních
využívaných prostor DDM, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít
nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí
opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny, zásadně
za neustálé přítomnosti dohlížejícího pracovníka.
Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití.
Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem účastníků do DDM,
po zahájení vzdělávání a po odchodu účastníků z DDM po skončení kroužků (zajišťuje školník
nebo uklízečka).
Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se účastníci a zaměstnanci DDM
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají.
Je kladen důraz na dezinfekci (provádět ji podle konkrétních podmínek několikrát denně)
povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla,
klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či
dezinfekce). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce
povrchů a předmětů. DDM výslovně určí, kdo, kdy, kde, co a čím bude čistit a dezinfikovat.
Přípravky je nezbytné používat podle pokynů výrobce uvedené na etiketě (vhodnost pro
povrch, typ působení, způsob aplikace, koncentrace, kontaktní čas atd.).
DDM zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60 °C. Z důvodu minimalizace
šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se provádí ve vyčleněné
místnosti.
DDM používá vhodné transportní obaly, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly
musí být vhodné k praní nebo omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité
prádlo (lůžkoviny, ručníky apod.) DDM skladuje v obalech ve vyčleněném prostoru. Nelze
společně skladovat čisté a použité prádlo.

DDM JE VYBAVEN:








Čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
Na koronavirus působí dezinfekční přípravky s virucidní aktivitou. Na etiketě přípravku by měla
být uvedena účinná koncentrace dezinfekčního přípravku a čas působení.
Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou – za účelem jejich
průběžného doplňování do dávkovačů (doplňuje uklízečka, školník). Bezkontaktním
teploměrem – měření tělesné teploty účastníků, popřípadě zaměstnanců DDM v případě
podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
Přiměřeným počtem roušek – pro účastníky či zaměstnance DDM s podezřením na výskyt
covid-19, záložní roušky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky účastníků či
zaměstnance DDM.
Nadále však platí, že DDM není povinen poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter
osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání – uvedené
neplatí, pokud zaměstnanec vykonává dohled nad osobou v izolaci či v případě úklidu těchto
prostor.

KROKY A POSTUP DDM V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19:


DDM mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit
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oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění,
od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3
zákona o ochraně veřejného zdraví)“. DDM nemá povinnost aktivně zjišťovat
u jednotlivých účastníků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota,
horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem,
ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru
pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 příznaky jsou patrné již při příchodu účastníka do DDM – účastník není vpuštěn
do budovy DDM; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je
přítomen jeho zákonný zástupce,
 příznaky jsou patrné již při příchodu účastníka do DDM a není přítomen
zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit
zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného
vyzvednutí/převzetí/odchodu z DDM; pokud toto není možné, postupuje se
podle následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti účastníka v DDM;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené
samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných
ve škole a současně informování zákonného zástupce účastníka s ohledem
na bezodkladné vyzvednutí účastníka z DDM.
Ve všech uvedených případech DDM informuje zákonného zástupce o tom, že má
telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Pokud se u zaměstnance DDM objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19),
DDM nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením
dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
Účastníkovi nebo zaměstnanci DDM s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění,
které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma,
kašel), je umožněn vstup do DDM pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
Pokud u účastníka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického
nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost
(u zaměstnanců DDM lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel
pracovnělékařských služeb).

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ÚČASTNÍKA NEBO ZAMĚSTNANCE DDM:








DDM v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí
epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických
opatřeních. V případě, že se ředitel DDM dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve,
kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých
místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.
V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém
kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického
šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob,
k zavedeným opatřením atd.
Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost
DDM, členění objektu (samostatná budova, pavilony, tělocvičny, odborné učebny), počet
účastníků ve třídách, tělocvičnách, pobytu v klubech, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity,
způsob dopravy do DDM a především místní epidemiologickou situaci.
DDM neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu DDM stanovených
KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání účastníků, zákonné zástupce nezletilých
účastníků a svého zřizovatele.
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DDM poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost v DDM více než
poloviny účastníků alespoň jedné skupiny/kroužků/oddělení, ale pouze v případě, že je
distanční vzdělávání vzhledem k charakteru, obsahu a povaze činnosti možné.
Povinnost poskytovat tímto způsobem v daných situacích vzdělávání se vztahuje na základní
školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové
školy s právem státní jazykové zkoušky. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že
chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto
dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště. Prezenční výuka dotčených
dětí/žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční
vzdělávání).
Ostatní účastníci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se,
aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny. (Pozn.: Vychází se z připravované novely
školského zákona). Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských
škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost neplatí pro
žáky základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, kteří se
zapojují dobrovolně. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení
podmínkám dětí/žáků. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání
distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti/žáci nejsou
přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat
alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí/žáků, a to na základě jejich
dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

ZAMĚSTNANCI DDM:




Pokud bude nařízena karanténa zaměstnanci DDM, je možné, aby po domluvě mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem (je-li to organizačně a provozně možné) vykonával
práci z jiného místa po dobu, kdy bude v karanténě (např. distanční výuka, příprava
podkladů k výuce apod.); v tomto případě zaměstnanci přísluší plat (nebo mzda). Pokud
k dohodě nedojde, není povinností zaměstnance po dobu karantény práci vykonávat,
protože v daném období je z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě
nemoci (hmotné zabezpečení zaměstnance: za prvních 14 kalendářních dní náhrada
mzdy/platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku zaměstnance, od 15.
kalendářního dne nemocenská).
Pro ostatní pracovněprávní souvislosti platí ustanovení zákoníku práce. Pokud je
zaměstnanec DDM v rizikové skupině, může podle svého uvážení pro svoji ochranu
používat roušku či jinou ochranu nosu a úst s vyšším stupněm ochrany nebo respirátor a
zachovávat sociální distanci.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ, POPLATEK ZA UBYTOVÁNÍ:



Pokud je určitému dítěti/žákovi/účastníkovi nařízena karanténa a DDM není uzavřeno, jedná
se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření DDM, platí u DDM a školských
zařízení veřejných zřizovatelů následující:
 Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo
nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání
distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích
zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku.

Dům dětí a mládeže
Linecká 67
381 01 Český Krumlov
IČO: 00665711
 Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi
školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či
studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky
občanský zákoník).
CESTOVÁNÍ A ZAHRANIČÍ:




NEDOPORUČUJEME ZAMĚSTNANCŮM DDM CESTOVAT DO ZAHRANIČÍ, přesto že není
omezeno. ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, DOSPĚLÉ ÚČASTNÍKY i zaměstnance upozorňujeme, že
pokud budou cestovat do zahraničí, je jejich povinností řídit se pravidly nastavenými
semaforem, který stanoví seznam zemí podle míry rizika nákazy a pravidla z toho vyplývající
viz https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy.
Cestování skupin dětí/žáků/studentů (účastníci) a zaměstnanců DDM v rámci vzdělávání
do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak. Přesto ŘEDITEL
DDM PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 NEDOPORUČUJE V RÁMCI AKTIVIT DDM S ÚČASTNÍKY
CESTOVAT DO ZAHRANIČÍ. Takovéto aktivity mohou být povoleny pouze po schválení
ŘEDITELEM DDM.

Tento dokument byl vyhotoven na základě zveřejněného „manuálu“: PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 17. 08. 2020 a jeho aktualizací společně s Ministerstvem zdravotnictví, které vydalo doplnění
manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, a to
ke dni 25. 08. 2020, včetně příloh.
V Českém Krulově dne 01. 09. 2020.
Mgr. Jakub Pich
Ředitel DDM Český Krumlov
Linecká 67
381 01 Český Krumlov
www.ddmck.cz
Tel.: +420 604 867 563

