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Prevádzkový poriadok vydáva riaditeľ/ka CVČ podľa pokynov MŠVVaŠ SR zverejnených na stránke
ministerstva školstva https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/, na základe
manuálu- Organizácia podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021
a pokynov ÚVZ SR vychádzajúc z Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7311/2020.

POVINOSTI
1. Vstup do budovy Centra voľného času, Ulica K. Novackého 14, 971 01 Prievidza (CVČ)a pobyt v jeho
priestoroch (vnútorných aj vonkajších) je možný iba osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami
(rúško, šál, šatka,...).
2. Počas trvania výchovno-vzdelávacej činnosti je povinnosť nosiť rúško v zmysle aktuálnych opatrení
a nariadení.
3. Pri všetkých používaných vstupoch do budov CVČ je viditeľne umiestnený oznam„Pokyny ku prevádzke
CVČ“, dezinfekčný prostriedok a jednorazové papierové utierky.
4. Pri vstupe do priestorov CVČ je každý povinný použiť dezinfekčný prostriedok na ruky.
5. Prezliekanie na výchovno-vzdelávaciu činnosť sa vykonáva iba v označených priestoroch budovy.
6. Člena záujmového útvaru (ZÚ) môže v priestoroch CVČ sprevádzať vždy len jeden rodič (zákonný
zástupca, sprevádzajúca osoba). V priestoroch CVČ a v miestnosti určenej na prezliekanie dieťaťa sa
zdržuje iba nevyhnutný čas, a to max. 15 min.
7. V potrebných intervaloch je nevyhnutné pred začatím výchovno-vzdelávacej činnosti odovzdať
vedúcemu záujmového útvaru dokument:
- Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti alebo
- Vyhlásenie plnoletého člena o bezinfekčnosti.
8. Bez požadovaného aktuálneho Vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého člena o bezinfekčnosti
členom výchovno-vzdelávacej činnosti nebude umožnené danú činnosť absolvovať.
9. Rodič (zákonný zástupca) alebo plnoletý člen ZÚje povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu výchovnovzdelávacej činnosti prípadnú nariadenú karanténu, podozrenie alebo pozitivitu na COVID-19, kontakt
sosobamipozitívne testovanými či po návrate z rizikových krajín.
10. Všetci členovia ZÚ a aktivít CVČ sú povinní riadiť sa aktuálnymi pokynmi vedúceho.

ZÁKAZY
1. Zákaz zdržovania sa v spoločných priestoroch budovy CVČ (chodby, šatne, náraďovňa, a iné).
2. Zákaz prezliekania členov výchovno-vzdelávacej činnosti na chodbe budovy CVČ.
3. Zákaz účasti členov CVČ na výchovno-vzdelávacej činnosti v prípade, že daným žiakom navštevovaná
trieda v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v
nariadenej karanténe.
4. Zákaz účasti členov na výchovno-vzdelávacej činnosti v prípade, že celá MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celé pracovisko je
v nariadenej karanténe.
5. Zákaz vstupu cudzím osobám (akákoľvek osoba, ktorá nesúvisí s výchovno-vzdelávacím procesom
zariadenia) do priestorov CVČ, ak nemajú povolenie od riaditeľa/ky CVČ a čestné prehlásenie
o bezinfekčnosti.

INÉ OPATRENIA
1. Trvanie výchovno-vzdelávacej činnosti (krúžky, kluby, semináre, školenia) je skrátené (cca o 15 min),
aby sa mohla vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie.
2. V budovách CVČ sú na dezinfekciu sprístupnené aj toalety vybavené antibakteriálnym tekutým mydlom,
toaletným papierom, jednorazovými papierovými utierkami a postupom, ako si správne umývať ruky.
3. Dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej učebni.
4. Počas trvania záujmovej činnosti prebieha časté vetranie priestorov a po ukončení každého ZÚ vedúci
dezinfikuje používané pomôcky a dotykové plochy.
5. Dôkladné čistenie priestorov CVČ sa vykonáva raz denne.
6. Priebežné čistenie a dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek v spoločných priestoroch sa uskutočňuje
dvakrát denne a v sociálnych zariadeniach trikrát denne.
7. Osoba, ktorej bude zaznamenaná zvýšená telesná teplota či iné príznaky s podozrením naCOVID -19,
bude izolovaná v izolačnej miestnosti. V budove CVČ je vyčlenená izolačná miestnosť, v ktorej sa
neplnoletý člen výchovno-vzdelávacieho procesu s podozrením na COVID-19 zdržuje do príchodu
rodiča/zákonného zástupcu.
8. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zabezpečovaná s dôsledným dodržiavaním pokynov: udržiavanie
vzdialenosti účastníkov, nosenie rúšok a dezinfekcia rúk.
9. Všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacej činnosti, dodržiavajú a zabezpečujú
minimalizáciu kontaktov účastníkov súbežne prebiehajúcich výchovno-vzdelávacích aktivít.
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