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INFORMACE K ČÁSTEČNÉMU OBNOVENÍ ČINNOSTI DDM 
 
 

V Roudnici nad Labem dne 7.5.2021 
 
Vážení rodiče,  
informujeme Vás, že od pondělí 10.5.2021 bude částečně obnovena činnost DDM TREND 
Roudnice n. L. 
Tímto bychom Vás chtěli srdečně pozvat zpět do našich kroužků, které se budou konat za 
vládou stanovených podmínek (viz níže a v příloze).  
Máme určenu kapacitu maximálně 3 osoby bez testu/dokladu ve vnitřních či vnějších 
prostorách nebo maximálně 30 osob s testem/dokladem ve vnějších prostorách. Výjimku z 
povinnosti testování/dokládání mají děti do 6 let věku. Více podrobností naleznete v příloze 
z MŠMT (zejména označené pasáže). 
 
Kroužky budou probíhat v obvyklých prostorách, v případě příchodu 4. a dalšího dítěte se 
budou přesouvat ven (zahrada DDM, školní hřiště, apod.). Program bude učiteli připraven na 
obě varianty tak, aby aktivita byla pokud možno plnohodnotná a zábavná.  
Termíny kroužků - rozvrh - se nemění.  
 
U dětí od 7 let počítejte předběžně s testem/dokladem. V případě, že bude u kroužku nižší 
zájem a kapacita klesne na 3 a méně žáků, budete informováni.  
 
Zde jsou důležité informace k aktuálnímu provozu DDM: 

 Kroužky, které je možné z naší strany realizovat, budou dle obvyklého rozvrhu 
(náhrady budou ve výjimečných případech) 

 Předpokládáme absolvování 6 schůzek (týdnů) podle data zahájení a ukončení 
činnosti. 

 Cena kroužků bude přizpůsobena poměru odučených hodin (jednotně pro každý 
kroužek a bez ohledu na absenci ze strany účastníků).  

 Platba za kroužky bude vyžadována nejpozději do příchodu na 2. schůzku zájmového 
útvaru. Platit lze na účet 11036471/0100 (do zprávy uveďte jméno a kroužek) nebo 
hotově v recepci DDM. (Recepce bude z personálních důvodů otevřena pouze v době 
kroužků nebo po tel. dohodě) 

 Účastníkům, kteří uhradili i 2. pololetí, budeme vracet nejpozději do konce školního 
roku (plnou nebo částečnou výši podle zájmu o návrat do kroužku).  

 U všech kroužků, kde je počet zapsaných 4 a více, počítejte s testem/dokladem a 
venkovní variantou v případě příchodu 4. a dalšího dítěte.  

 Lze využít čestné prohlášení o testování ve škole, platném max. 72 hodin (zvažte 
prosím, jaká je předpokládaná četnost testů ze strany školy a jaké jsou Vaše možnosti 
v dalších variantách testování)  

 V DDM platí výjimka z povinnosti testování/dokladu pro děti do 6 let věku.  
 Umožňujeme samotestování na místě vlastním přineseným testem (testy pro 

účastníky nemáme k dispozici). V případě samotestu je žádoucí přítomnost rodičů 
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nebo určitá samostatnost dítěte, zaměstnanci DDM nebudou do tohoto testu 
zasahovat, pouze poradí, pomohou s manipulací, nikoliv s odběrem.  

 Uvnitř budovy budou vyžadovány chirurgické roušky (respirátory, nano-ústenky) - 
máme povinnost ve všech věkových kategorií vč. MŠ. Venku bude požadována 
ochrana úst a nosu pouze při kontaktní činnosti - méně než 2 m. 

 Účastníci mohou docházet nejdříve 10 minut před kroužkem a jdou rovnou do 
učebny/na určené místo, po kroužku odchází ihned (v případě vyzvedávání přijďte na 
čas).  

 Přístup rodičů do DDM je omezen pouze na nezbytně nutnou dobu, a to pouze do 
prostor vstupní chodby a recepce (u MŠ možnost odvedení do učebny, bez čekání).  

 Účastníci (např. u sportovních kroužků) nebudou mít možnost převlékání apod., 
přijdou na kroužek optimálně oblečeni 

 Prosíme, počítejte s venkovní variantou kroužků (doufáme, že nám počasí bude přát). 
V případě mimořádně špatného počasí budou děti v přístřeší, nebo budou rozděleny 
do více prostor uvnitř budovy nebo pedagog kroužek uzpůsobí či předčasně ukončí. 
Kde bude venkovní varianta vzhledem k povaze činnosti vhodnější, bude preferována, 
a to s maximálním zapojením činností, které lze provozovat bez roušky.  

V případě dotazů, prosíme, kontaktujte svého učitele nebo recepci.  
 
Máte-li zájem o kroužky, moc se na Vás těšíme. 
Nemáte-li zájem, můžete své dítě odhlásit a učiňte tak bezodkladně.  
 
Prosíme o Vaši odezvu, zda chcete přijít do kroužku, může to mít vliv na podmínky pro 
ostatní účastníky a je to důležité pro evidenci plateb (předpisy za kroužky a vratky).  
 
Další informace a rozpis kroužků budou vyvěšeny na www.ddmtrend.cz 
Sledujte, prosím, naše stránky. 
 
 
Děkujeme za spolupráci 
 
Za DDM TREND 
 

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka 
 

 


