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Vážení zákonní zástupci účastníků zájmových kroužků,  

 jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu 

s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích 

volného času. Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i DDM Mikulov znovu otevírá své zájmové 

kroužky a prodlužujeme je do 26. 6. 2020. Pokud nechcete, aby Vaše dítě dále navštěvovalo 

zájmový kroužek, je nutné vyplnit a odeslat Zrušení účasti. Pokyny pro obnovení osobní 

přítomnosti v DDM Mikulov a podmínkách účasti (dále jen „pokyny“) naleznete celou verzi 

Metodiky dle MŠMT v příloze této zprávy spolu s Čestným prohlášením, Zrušení účasti a 

novým rozvrhem kroužků. Čestné prohlášení nebo Zrušení účasti posílejte na e-mail: 

kancelar@ddmmikulov.cz.  

Nejdůležitější pokyny jsou tyto: 

 Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce podepíše Čestné 

prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz. příloha), které 

předá, buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi  

u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn. Pokud 

nemáte možnost si Čestné prohlášení vytisknout, budeme mít nachystané tyto 

dokumenty u vstupu. 

 Do budov a části areálu bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému 

doprovodu. Prosím zvoňte na zvonek u dveří – Kancelář 2, Kancelář 1, Ředitelna – 

přijdeme Vám otevřít.  

 Dodržujte rozestupy 2m i před budovou a noste roušky. 

 Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle 

jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 

 Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v „pokynech“ a rovněž 

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 

každou výukovou hodinou je s nimi pedagog seznámí. 

 Žádáme, aby děti chodily už v převlečení na kroužek a nosily si své přezůvky! Pokud to 

počasí dovolí, budeme trávit kroužek na zahradě a také aby se zamezilo co nejmenšímu 

kontaktu v šatnách.  

 Velmi se na Vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se 

pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému 

opětovnému uzavření našeho zařízení. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte nás 

kontaktovat na výše uvedeném e-mailu nebo tel. č.: 702222890. 

 

 

V Mikulově 5. 5. 2020     Mgr. Alena Židelová 

       ředitelka DDM Mikulov 
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