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Ve Frýdlantu 5. května 2020 

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o možnosti osobní účasti zapsaných 

účastníků ve střediscích volného času (DDM).  

Na základě tohoto usnesení naše škola znovu otevírá od pondělí 11. května 2020 v rámci činnosti Domu 

dětí a mládeže Frýdlant své zájmové kroužky, mimo kroužků JUDO. Účast účastníků na zájmových 

kroužcích není povinná.  

Předpokládáme, že zájmové kroužky budou realizovány do 26. 6. 2020. 

Informace o organizaci volnočasových zájmových aktivit: 

 Činnost zájmového kroužku bude probíhat ve stejný den, čas a na stejném místě jako v  prvním 

pololetí školního roku. Případné změny budou upřesněny vedoucím kroužku. Pokud tomu 

bude jinak, budou žáci i jejich zákonní zástupci včas informováni. 

 Aktuální přehled znovu otevřených kroužků najdete na webových stránkách školy v sekci 

Volnočasové aktivity. 

 Žádáme zákonné zástupce, aby zájem o docházku svého dítěte na zájmový kroužek vyjádřili 

do čtvrtka 7. 5. 2020 do 10:00 hodin prostřednictvím e-mailu ddm@zsazusfrydlant.cz . Do 

textu zprávy, prosím, uveďte kormě jména a příjmení dítěte také informaci, který zájmový 

kroužek Vaše dítě navštěvuje.  

 Zájmové kroužky budou organizovány ve skupinách s maximálním počtem 15 účastníků. 

Složení skupin je neměnné po celou dobu. 

Pohyb účastníků na zájmovém kroužku se řídí těmito pravidly a principy, které vycházejí  

ze školských, hygienických a dalších předpisů: 

 Před první návštěvou zájmového kroužku je nutné vedoucímu zájmového kroužku předložit 

čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem nezletilého účastníka: 

 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví,  

 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění 

(např. horečka, kašel, dušnost apod.). 

Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude účastníkovi osobní účast na 

zájmovém kroužku umožněna. Čestné prohlášení je přílohou tohoto dopisu. Doporučuje se, 

aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny,  

a rozhodli o účasti účastníka na volnočasových zájmových aktivitách s tímto vědomím. 

 Z bezpečnostních důvodů je vstup do budovy DDM umožněn pouze zapsaným účastníkům, 

nikoli rodičům a jinému doprovodu. 

 Ve společných prostorách jsou účastníci a zaměstnanci DDM povinni nosit roušku, při zájmové 

činnosti pak podle jejího charakteru.  Každý účastník bude mít sáček na uložení roušky. 
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 V průběhu pobytu v místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci DDM nosit roušku, 

pokud je zachován rozestup 2 metry, pokud je to možné (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází 

k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i v místnosti. 

 U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob, přizpůsobí pedagog obsah  

a formy volnočasových aktivit s důrazem na princip ochrany zdraví.  

 Při sejmutí si každý účastník  ukládá roušku do sáčku.  

 Škola je oprávněna vymezit prostor, kde se budou účastníci pohybovat. 

 Místo srazu účastníků na zájmový kroužek určí vedoucí zájmového kroužku. 

 Při cestě na zájmový kroužek a ze zájmového kroužku se na účastníky vztahují obecná pravidla 

chování stanovená krizovými opatřeními. 

 Účastník je povinen při pobytu na zájmovém kroužku dodržovat stanovená hygienická pravidla; 

jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce 

nezletilého účastníka, je důvodem k nevpuštění žáka do prostor DDM, resp. k vyřazení 

účastníka ze zájmového kroužku. 

Provádění úklidu školy bude probíhat v souladu s nařízenými hygienickými pravidly: 

 V učebnách a v prostorách DDM bude všem účastníkům zajištěn volný přístup k desinfekci. 

 Úklid bude probíhat se zvýšenou pozorností na riziková místa. 

Podezření na možné příznaky COVID – 19 

 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.  

 Pokud bude účastník vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do 
samostatné místnosti a kontaktován jeho zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí 
účastníka. O podezření informuje pracovník DDM spádovou hygienickou stanici.  

 

V případě jakýchkoliv dotazů k provozu DDM od 11. května 2020 se obracejte na zástupkyni ředitele 

školy pro volnočasové aktivity paní Marcelu Fialovou na telefonu 482 312 270, 602 540 489, nebo na  

e-mail ddm@zsazusfrydlant.cz.  

 

Všem Vám děkuji za spolupráci a jménem pracovníků školy přeji klidné a pohodové dny! 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Mgr. Bc. Petr Kozlovský 
                                                                                                                                   Ředitel školy 
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