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Vážení rodiče,
od pondělí 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu
umožněna osobní účast žáků v domech dětí a mládeže (střediscích volného času). Tímto vám s
radostí sdělujeme, že i DDM Vracov znovu otevírá své kroužky. Níže uvádíme nejdůležitější
pokyny pro obnovení činnosti v kroužcích a podmínky pro účastníky zájmového vzdělávání.
 Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník,
podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,
které najdete v příloze. Podepsané prohlášení účastník zájmového útvaru předá
vedoucímu kroužku u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům
vstup umožněn.
 Do školského zařízení nesmí vstoupit 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).
 Do budovy DDM bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému
doprovodu. U venkovních prostor (stadion FC) není vstup rodičům a doprovodu
zakázán.
 Ve společných prostorách budou účastníci i vedoucí povinni nosit roušku. V průběhu
vzdělávání v rámci jedné místnosti (tělocvičny, herny) nemusí účastníci ani pedagogičtí
pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru).
Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
 Všichni účastníci budou povinni dodržovat hygienické zásady, které jsou pro jednotlivé
zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s
ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každým
kroužkem je s nimi pedagog seznámí (mytí rukou, desinfekce rukou, nošení roušek).
 Dny a časy kroužků se nemění. Pokud by došlo ke změnám, rodiče informuje vedoucí.
 Kroužky budou v letošním školním roce probíhat až do konce června.
 Maximální počet účastníků v kroužku je stanoven na 15 osob. Většina kroužků toto
nařízení splňuje. Pokud je tento počet v některém kroužku překročen, vedoucí bude
muset rozdělit účastníky do dvou skupin a informovat rodiče.
 Pokud máte další dotazy či připomínky, obraťte se na svého vedoucího nebo na kancelář
DDM Vracov.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Vám i Vašim dětem,
kolektiv DDM Vracov

