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1/ Obecné informace k aplikaci směrnice (preambule)

Text směrnice je zavazující a jejím cílem ochrana zdraví zaměstnanců DDM Horažďovice, jakož i klientů zájmové 
činnosti. Zájmovou činnosti jsou v tomto případě myšlena jak činnost pravidelná (kroužky, kluby), tak nepravidelná 
(ostatní) – jednodenní výukové programy, kurzy či nárazové akce. Organizování pobytových (vícedenních) kurzů na prac. 
PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn bude ošetřeno zvláštním vnitřním předpisem, který bude reagovat na aktuální 
epidemiologickou situaci a opatření přijatá úředním aparátem. Nerespektování pravidel daných Směrnicí lze považovat 
za porušení pracovní kázně (v případě zaměstnanců) či Vnitřního řádu organizace, příp. pravidel dané akce (v případě 
účastníků činnosti).

 Organizační opatření vycházejí především ze zkušeností letního období 2020 a realizace cca dvou desítek letních
táborů různých forem, při kterých DDM Horažďovice figuroval coby hlavní pořadatel, současně samozřejmě respektuje a
odráží případná úřední nařízení.

Směrnice platí závazně pro všechny interní i externí zaměstnance, účastníky veškeré organizované činnosti pod 
hlavičkou DDM Horažďovice i případné návštěvníky, a to jak v budovách či areálech DDM, tak mimo ně (např. ve školách,
tělocvičnách, při terénních programech apod.). Za dodržování směrnice jsou zodpovědní pracovníci v souladu s 
kompetenčním modelem (organizační strukturou) zařízení (tedy v posloupnosti: pedagog – garant akce – vedoucí 
pracoviště – ředitel). Za nezletilého účastníka zájmové činnosti zodpovídá zákonný zástupce, případně doprovázející 
pedagog, jedná-li se o akci školy.

Směrnice je uložena standardně na Google disku (elektronická verze – přístupna pouze zaměstnancům se 
služebním e-mailem). V tištěné podobě je zveřejněna v chodbách/šatnách hlavních budov obou pracovišť, tedy na 
adrese Nábřežní 283, Horažďovice (prac. PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn) a Zářečská 639, Horažďovice (prac. 
Přírodovědná stanice). Znění Směrnice samozřejmě platí i pro aktivity pořádané DDM mimo uvedená pracoviště 
(Zámek, tělocvičny, venkovní prostředí apod.). Směrnice je zveřejněna na www.ddm-hd.cz (oficiálních webových 
stránkách DDM Horažďovice) v sekci Ke stažení. 

Platnost principů a povinností ze směrnice vyplývajících zůstává v platnosti do doby, než bude tato směrnice 
nahrazena novým zněním, která bude reagovat na aktuální epidemiologickou situaci v ČR, potažmo v Plzeňském kraji či 
v okrese Klatovy. Dojde-li v průběhu platnosti směrnice ke zpřísnění pravidel (norem) stran vyšších orgánů státní moci, 
stávají se uvedené změny automaticky závazné pro všechny zaměstnance a účastníky činnosti.

2/ Organizační a hygienická preventivní opatření

A/ pravidelná zájmová činnosti (kroužky, kluby)

Vstup do budov je povolen pouze zaměstnancům DDM HD, kteří vykonávají zde své povolání a účastníkům zájmové 
činnosti, vstup doprovodu účastníků není povolen. Přebírání dětí (účastníků) z rukou doprovodu (rodičů, zák. zástupců 
apod.) do rukou vedoucího kroužku probíhá vždy ve venkovním prostředí, případně v hlavním vstupu do budovy, dílny 
apod. Potřebují-li spolu zákonný zástupce s vedoucím kroužku, klubu jednat, proběhne toto v dostatečném odstupu od 
skupiny zúčastněných dětí, ideálně mimo interiér učebny, budovy (ve venkovním prostředí - v areálu, před budovou 
apod.). V podobném duchu jsou stanovena i pravidla pro přebírání účastníků po skončení kroužku, klubu. Povinností 
zákonných zástupců je zajistit, aby účastník byl na místě přesně v daný čas zahájení schůzky, jakož i zajistit včasnou 
přítomnost doprovodu v momentě ukončení daného kroužku, klubu.

V rámci programu kroužků, klubu budou na nezbytnou míru omezeny či zcela vyloučeny kontaktní aktivity mezi 
účastníky.

Všichni účastníci zájmových kroužků a klubů budou mít při příchodu, odchodu i během konání schůzky, tréninku či lekce 
nasazenu roušku či jinou ochranu úst a nosu (platí i pro předškolní děti od 2 roku věku). Výjimkou jsou pouze aktivity 
sportovního charakteru, které nošení ochranných pomůcek nosu a úst neumožňují (výjimka daná Mimoř. opatřením MZ 
ČR, bod 2, písm. C ze dne 30. 11. 2020). V praxi zájmové činnosti pod hlavičkou DDM Horažďovice se tato výjimka 
vztahuje na následující aktivity: ZK Bojové hry, ZK Badminton, ZK Lukostřelba (zde pouze během pobytu účastníka na 
střelecké pozici, mimo ni bude mít ochranu úst a nosu rovněž nasazenu), ZK Dance mix I. a II. (zde pouze během 
aktivního pohybu, mimo něj bude ochrana úst a nosu nasazena).

http://www.ddm-hd.cz/


Každý účastník si po příchodu do budovy či učebny z venkovních prostor bude dezinfikovat ruce přípravkem k tomu 
určeným (za dezinfekci rukou zodpovídá vedoucí daného kroužku, klubu).

Povrchy učeben včetně sociálního zařízení budou každý den po odchodu (nebo před příchodem) účastníků důsledně 
dezinfikovány.

K zájmové činnosti budou připuštěny pouze děti bez příznaků koronaviru (zvýšená teplota, kašel, obtíže s dýcháním, 
bolest v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, ztráta čichu/chuti, únava, průjem, nevolnost, rýma, u dětí tzv. „covidové 
prsty“ (výčet příznaků převzat ze státního COVID PORTÁLU: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-
opatrenich/priznaky). Máte-li jakožto účastník či zák. zástupce podezření na některý z výše uvedených příznaků, 
kontaktujte, prosím, svého ošetřujícího lékaře a odložte prozatím svou přítomnost na zájmové činnosti, kde byste svou 
přítomností mohli ohrozit ostatní účastníky.

Nerespektování pravidel daných Směrnicí opravňuje vedoucího kroužku, klubu k dočasnému vyloučení účastníka 
z procesu zájmového vzdělávání.

B/ jednodenní výukové programy, komentované prohlídky areálu PS

Uvedené programy jsou organizovány pouze pro uzavřené kolektivy školních tříd, nedochází během nich k míchání 
účastníků z jiných skupin (situace u malotřídních škol bude řešena individuálně). Programu je přítomen kromě pedagoga
DDM pouze nezbytný pedagogický doprovod daného kolektivu (třídy). Všichni aktéři programů mají stále nasazenu 
ochranu nosu a úst, výjimkou jsou pouze třídy mateřských škol, které jsou stálými kolektivy – při výuce takové skupiny 
účastníků je ochranou nosu a úst vybaven pouze pedagog DDM a doprovázející pedagog třídy.  

Je-li to možné, probíhají VP přímo na škole v učebně dané třídy. Probíhá-li  VP v interiérech DDM (učebny), jsou tyto 
bezprostředně po odchodu kolektivu účastníků plošně dezinfikovány včetně přilehlých sociálních zařízení používaných 
účastníky.

Nerespektování pravidel daných Směrnicí opravňuje pedagoga DDM, který realizuje daný program, okamžitě přerušit 
jeho realizaci a vyžádat si na účastnících či pedag. doprovodu daného kolektivu okamžitou nápravu. Pakliže k nápravě 
stran odběratele programu nedojde, má pedagog DDM právo neprodleně ukončit realizovaný program bez nároku na 
vrácení úplaty za výukový program (zavinění na straně odběratele).

C/ akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost budou organizovány v režimu preventivních opatření na podobném principu, jako je tomu u bodů A 
(roušky všichni, vždy a všude včetně dětí od 2 let věku, minimalizace fyzického kontaktu). Maximální počty účastníků 
jsou stanoveny vždy aktuálním opatřeními, které jsou dány příslušnými úřady, není-li v pravidlech akce stanoveno jinak. 

V případě interiérové akce budou před/po akci dezinfikovány povrchy užité učebny a sociálního zařízení. Akce se mohou 
zúčastnit pouze účastníci bez covid příznaků uvedených v odstatvci A/.

Nerespektování pravidel daných Směrnicí opravňuje garanta dané akce k vyloučení dotčeného účastníka z programu 
akce, a to bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

D/ ochrana zdraví při práci (nařízení pro interní a externí pracovníky DDM, jakož i všechny osoby pohybující se v 
areálech či budovách organizace)

Platí přísný zákaz vstupu nepovolaných osob do areálu či budov DDM, vynucené výjimky je třeba nechat schválit 
vedoucím pracoviště či ředitelem. Osoby pohybující se ve vnitřním prostředí budou vždy používat ochranné prostředky 
nosu a úst dle aktuálních vládních či jiných úředních nařízení. Organizace práce v iteriéru budovy, odpočinku či jídla 
apod. bude organizována tak, aby spolu osobny nesdílely společné prostory (např. rozložení obědní pauzy do více 
intervalů a rozdělení do různých místností, organizace pracovních úkolů na jednotlivce a nikoliv skupiny či dvojice aj.). 

Ve venkovním prostředí budou používat příslušené ochranné prostředky úst a nosu všichni, kteří se pohybují 
nejednotlivě, případně jednotlivě ale s menším, než-li 2 m rozestupem. I zde platí pravidlo organizace práce po 
jednotlivcích tam, kde je to technicky možné. Zaměstnavatel se zavazuje pracovníkům zpřístupnit ochranné prostředky 
úst a nosu v nezbytném množství a kvalitě, pracovníci jsou povinni ochranné prostředky používat v souladu s touto 
směrnicí a aktuálními úředními nařízeními a dbát na hospodárné využívání ochranných prostředků. V praxi tedy užívá 

https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/priznaky
https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/priznaky


pracovník ochranných prostředků pouze pro své potřeby během výkonu zaměstnání, případně při dopravě do 
zaměstnání či z něj do místa bydliště. Ochranné pomůcky nejsou určeny pro rodinné příslušníky zaměstnanců, ani nesmí
být z pracoviště odnášeny v počtu vyšším, než je nezbytné nutné.

3/ Postup v případě podezření na výskyt viru covid-19 (koronavirus)

Pracovník s podezřením na výskyt příznaků nemoci covid-19 (viz výčet příznaků v bodu A/) obratem přeruší svou
pracovní docházku a informuje o tomto svého nadřízeného a ošetřujícího lékaře. Garant akce (vedoucí pedagog), nebo 
vedoucí daného kroužku/klubu v případě podezření  na výskyt onemocnění v řadách účastníků zájmové činnosti covid-
19 neprodleně informuje ředitele organizace, který po zhodnocení situace bezodkladně informuje místně příslušnou 
krajskou hygienickou stanici a dále postupuje v souladu procesními úředně danými pravidly.

Mgr. Tomáš Pollak

ředitel p. o.
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