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Základní informace
•
•
•

•
•

Provoz DDM je přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci v návaznosti na protiepidemická opatření
uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd (dle nařízení vlády ČR).
Ředitel DDM informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance DDM
na poradách a děti/žáky/studenty a jejich zákonné zástupce formou www.ddmkurim.cz.
DDM Kuřim 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 více než poloviny dětí/žáků/studentů
alespoň jedné skupiny a pokud to organizační a technické možnosti DDM dovolí. A to na základě
dobrovolnosti účastníků zájmového vzdělávání a s ohledem na jejich individuální možnosti.
Onemocnění dítěte nebo zaměstnance se hlásí neprodleně řediteli DDM. Aktuální informace se
zveřejňují na www.ddmkurim.cz.
Všichni zaměstnanci a zejména pedagogové průběžně dětem/žákům/studentům zdůrazňují 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.

Hygienická pravidla a standardy úklidu
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do DDM vstoupit.¹
Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy DDM je omezen u DDM Legionářská
na chodbu při vstupu do budovy a DDM Jungmannova na vestibul a chodbu při vstupu do budovy.
Ve společných prostorách DDM, chodba, šatna, WC apod. platí povinnost nošení roušek.
U vstupu do budovy DDM, v každé učebně, 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.
V DDM je omezeno přesouvání dětí/žáků/studentů mezi učebnami a v dalších prostorách DDM.
Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
Bezpečné osoušení rukou je zajištěno ručníky na jedno použití.
Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy
pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla,
baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce) se provádí podle
konkrétních podmínek několikrát denně. Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
Domovník zajišťuje větrání, úklid, dezinfekci všech prostor a povrchů vždy v dopoledních hodinách před
začátkem vzdělávání. V průběhu vzdělávání zajišťují pravidelné větrání a dezinfekci povrchů a předmětů
pedagogové.
¹ Dítěti/žákovi/studentovi (popřípadě 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.
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•

Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u
příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na
protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

Postup při zjištění příznaků infekčního onemocnění
Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u jednotlivých dětí/žáků/studentů (jako je např. zvýšená
teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta
chuti a čichu apod.) je nutné volit tento postup:
•

příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do DDM – dítě/žák/student 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 dítěte/žáka 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 dítěte/žáka/studenta v DDM; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému
způsobu izolace od ostatních přítomných v DDM a současně informování zákonného zástupce
dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka z DDM; zletilý žák/student
opustí v nejkratším možném čase budovu DDM.

V izolaci pobývá osoba až do odchodu z DDM nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě
dítěte/nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní
pomůcky touto osobou i zaměstnancem DDM. Pro účely izolace je označená samostatná toaleta, která
nesmí být v době využití izolace používána dalšími osobami. Místností pro izolaci na DDM Legionářská i
DDM Jungmannova je kuchyňka.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo studenta o
tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
DDM je povinen zajistit „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).
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu 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.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance DDM
•

DDM v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické
šetření a sdělí DDM 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.
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•

•

•

•

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.
DDM neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu DDM stanovených KHS
a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, zákonné zástupce nezletilých
dětí/žáků/studentů a svého zřizovatele.
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).
Pokud je zaměstnanec školy 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.

DDM je vybaveno
•
•
•
•

Zásobou čistících a dezinfekčních prostředků tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.
Dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s virucidní aktivitou, pro průběžné doplňování do
dávkovačů.
Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětí/žáků/studentů, popřípadě zaměstnanců
školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
Přiměřeným počtem roušek pro děti/žáky/studenty či zaměstnance DDM s podezřením na výskyt covid19.

Úplata za vzdělávání
•
•

Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a DDM není uzavřen, jedná
se o jeho omluvenou nepřítomnost v DDM a úplata se hradí.
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření DDM, úplata se 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.

Kontakty
Informační podpora ze strany MŠMT: 771 139 410, 771 139 398, koronavirus@msmt.cz.
V případě mimořádné situace KHS Jihomoravského kraje: hdm@khsbrno.cz

Závěrečná ustanovení
Směrnice pro omezený provoz DDM Kuřim je přístupná v kanceláři pedagogů na DDM Legionářská, u ředitele DDM,
učebna č. 1 DDM Jungmannova, na www.ddmkurim.cz. Do směrnice může každý nahlížet a pořizovat si opisy a
výpisy.
V Kuřimi dne 1.9.2020

Mgr. Bc. Jiří Hejduk
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