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Ochrana zdraví při rozběhu a zajištění činnosti Pionýra 
v období květen-červen 2020 

 

Úvod 

Aktuálně jsou již povoleny tři typy akcí, které se nás mohou týkat. Následující text hovoří 

především o aktivitách pro max. 15 osob a jednoho vedoucího, které svým charakterem odpovídají 

postupnému rozběhu naší činnosti. Dalším typem jsou hromadné akce do 100 osob, při kterých je 

vždy nutné nosit roušky, dodržovat rozestupy 2 metry a mít stále k dispozici dezinfekci rukou. Tyto 

akce zatím nedoporučuji. Specifickým typem aktivit je organizovaný trénink sportovců. 

Účelem materiálu není stanovit naprosto a všeobecně platná kritéria pro znovu rozběhnutí 

činnosti pionýrských oddílů (a klubů) a dalších aktivit, ale poskytnout návod k tomu, co jistě 

neopomenout. Opatření je nutné provádět s rozmyslem a ideálně po konzultaci s rodičovskou 

veřejností. Je potřebné respektovat místní podmínky, možnosti konkrétních kluboven a další 

okolnosti. 

Tento text „navazuje“ na usnesení Vlády ČR č. 490 (z 30. 4.) a dokument MŠMT týkající se 

provozních podmínek SVČ/DDM, jež jsou našim aktivitám nejbližší. 

Zdůrazním dvě vstupní zásady: 

- důraz na bezpečnost dětí a dobrovolníků zajišťujících činnost; 

- rozvážný přístup odrážející podmínky a možnosti v konkrétních místech. 

Co určitě udělat předem: 

- pečlivě zvážit rozsah a organizaci aktivit (musí jít o dohodu vedoucích oddílů s vedením PS); 

- včas informovat osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost a zletilé účastníky: 

 o organizaci činnosti a dalších souvislostech; 

 o povinnosti podepsat čestné prohlášení (viz příloha); 

 o aktivitách PS a hygienických opatřeních (např. že PS neposkytuje jednorázové roušky); 

- před zahájením činnosti je nezbytné zajistit úklid ve všech prostorách, v nichž se účastníci 

budou scházet. 

Východiska zajištění činnosti 

Při aktivitách v místnosti pro max. 15 účastníků a jednoho vedoucího platí povinnost nosit roušky 

nebo obdobné ochrany nosu a úst, pokud nejste schopni zajistit rozestup 2 metry. Výjimku mohou 

tvořit některé děti se specifickými potřebami. 

Každý účastník činnosti má mít sáček na uložení roušky, do níž bude nenasazenou roušku odkládat. 

Jeví se účelné, aby PS disponovala určitou zásobou roušek či jiných ochranných prostředků nosu 

a úst pro případ potřeby. 

Vedoucí a instruktoři musí být poučeni o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce 

předmětů. Doporučuje se mít k dispozici bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.  

Vstup do prostor, kde aktivity probíhají, je principiálně umožněn pouze účastníkům aktivit, nikoli 

rodičům. 

Účastníci činnosti musí být poučeni o hygienických pravidlech a dodržovat je. Jejich nedodržování 

je důvodem k vyřazení účastníka z činnosti. Vyřazení účastníka je třeba řešit přiměřeně k jeho 

věku po předchozím informování osoby vykonávající rodičovskou odpovědnost. 

Nevyžadujte (ani neodměňujte např. bodováním) účast na aktivitách. Zároveň však dbejte 

na pečlivé vedení docházky účastníků pro případné trasování. 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss
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Dezinfekce a úklid není formalitou, proto: 

- je nutné zajistit potřebné množství dezinfekce (je potřebné se vyhnout alergenním 

prostředkům); 

- dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí, musí být prováděna 

opakovaně, např. kliky dveří, spínače světla, místa k sezení, stoly, podlahy používaných 

prostor, WC apod.; 

- je nezbytné zajistit dostupnost odpadkových košů a nezapomínat na jejich vyprazdňování 

bezpečným způsobem (vyjímatelné uzavíratelné jednorázové pytle); 

- po celou dobu platnosti epidemiologických opatření nestačí provádět jen suchý úklid; 

- prostředky na dezinfekci rukou a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou 

musí být průběžně dostupné pro všechny účastníky; 

- mýdlo na umytí rukou musí být umístěné v dávkovači. 

V případě nezletilých účastníků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv 

a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým účastníkem komunikovat také s osobou 

vykonávající rodičovskou odpovědnost. 

Prohlášení viz příloha, doporučuji vybrat při první účasti, pak už ne. Vnímám ho především jako 

důležitý papír svědčící o tom, že rodiče vědí, že dítě na aktivity začalo docházet. 

Aktivity, u kterých je to možné, provádět především venku. Také časté větrání prostor je zásadním 

preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut). 

Pečlivě rozmyslet, které akce PS budou zahrnuty do tzv. „Hromadných ve venkovních i vnitřních 

prostorách“ či jako „Organizovaný trénink sportovců…“, pro které platí zvlášť uvedené podmínky.  
 

 

 
 

Upozornění 

Pokud pionýrská skupina zajišťuje činnost sportovních oddílů nebo pořádá aktivity 

sportovního charakteru, musí se řídit zvláštními pokyny z usnesení vlády č. 490 ze dne 

30. 4. 2020, dále dostupné i na webu Ministerstva zdravotnictví, zde. 

Doporučený nákup materiálu: 

- přiměřené množství jednorázových roušek, 

náhradních (pro případ akutní potřeby); 

- papírové jednorázové ručníky; 

- igelitové sáčky na roušky (pro případ, že si 

děti nepřinesou); 

- mýdlo v dávkovači; 

- dezinfekční prostředek na ruce 

(doporučujeme jeden do vstupních prostor 

a jeden na toaletu); 

- dezinfekční prostředek na povrchy; 

- igelitové pytle na odpad. 

Osoby, které patří do skupiny s rizikovými faktory (definované například v  příloze), musí 

své zapojení uvážit. 

Při podezření na možné příznaky COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) , 

se nesmí do činnosti zapojit. 

Pokud účastník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné ho oddělit od ostatních. 

U nezletilých účastníků kontaktovat osobu vykonávající rodičovskou odpovědnost a s ohledem na věk 

zajistit odchod z akce nebo předání odpovědné osobě. O podezření se informuje spádová hygienická 

stanice. Ostatní účastníky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu, pokud je to 

možné, na pobyt venku s povinným nošením roušky. O situaci je třeba informovat osoby vykonávající 

rodičovskou odpovědnost všech nezletilých účastníků aktivity. 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/9.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf

