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Soubor základních doporučení pro rozběh běžné oddílové činnosti 
(v září 2020) 

 

Vstupní zásady: 

- důraz na bezpečnost dětí a dobrovolníků zajišťujících činnost; 

- rozvážný přístup odrážející podmínky a možnosti v konkrétních místech; 

- nehledat kličky, jak pravidla obcházet.  

Praktická doporučení pro schůzkovou činnost: 

- Sledujte vývoj epidemické situace a případně pružně reagujte. Vyhlášená pravidla 
dodržujte. 

- Stanovte pravidla, jak se zodpovědně a ohleduplně chovat při schůzkách a běžné oddílové 
činnosti. Dbejte na to, aby pravidla nebyla příliš tvrdá ani benevolentní, aby odpovídala 
tomu, co děti i rodiče znají z obdobných situací. S pravidly seznamte i rodiče. 

- Při plánování oddílové činnosti doporučujeme minimalizovat pobyt v uzavřených veřejných 
prostorách. Pokud budou v budoucnosti v uzavřených prostorách předepsány roušky, 
vybírejte takovou činnost, při které účastníci nemusí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos. 

- Buďte v kontaktu s rodiči, informujte je o všem podstatném srozumitelně a včas. 

- Dbejte na důslednější hygienu: zejména mytí rukou, ale i ohleduplnější kašlání či méně 
časté dotýkání se obličeje. 

- V prostorách, kde činnost probíhá, musí být k dispozici desinfekce na ruce, mýdlo. Děti 
nesmí používat společné ručníky. Umístěte na vhodné místo správný postup pro mytí rukou 
(např. z červnové Mozaiky - schematický/hravý pro děti). 

- Často a pravidelně provádějte úklid a dezinfekci užívaných prostor (klubovny). 

- Co nejvíce větrejte, dle možnosti i v průběhu schůzky. 

- Pokud vám to počasí a možnosti dovolí, zkuste přesunout aktivity mimo budovu. 

- Nevyžadujte (ani neodměňujte např. bodováním) účast na aktivitách. Zároveň však dbejte 
na pečlivé vedení docházky pro případné trasování. 

- Není nutné vyžadovat čestné prohlášení od rodičů (tzv. bezinfekčnost). 
 
Praktická doporučení pro pobytové akce: 
- Platí většina výše uvedeného. 

- Žádejte od rodičů čestné prohlášení od rodičů (tzv. bezinfekčnost). 

- Mějte připravené platné osvědčení o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (vedoucí 
a instruktoři). 

 
 
 

Potřebujete-li s něčím poradit nebo pomoci, kontaktujte nás na pionyr@pionyr.cz, 
tel. 777 248 720. Společně budeme hledat cestu, jak problém vyřešit. 

https://pionyr.cz/docs/jak_si_spravne_myt_ruce.pdf
https://pionyr.cz/docs/leporelo_myti_rukou.pdf
mailto:pionyr@pionyr.cz



