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USMERNENIE RIADITEĽA/KY CVČ K DODRŽIAVANIU HYGIENICKÝCH OPATRENÍ                      
PRI  REALIZÁCIÍ ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA V CVČ OD 1. 10. 2020 

 

Riaditeľ/ka CVČ vydáva toto usmernenie podľa pokynov MŠVVaŠ SR zverejneného dňa 30. 9. 2020 aÚVZ SR „Opatrenia ÚVZ SR č. 

OLP/7311/2020“ s účinnosťou od 1. 10. 2020 a na základe manuálu „Organizácia a podmienky pri výchove a vzdelávania v základných školách pre 

školský rok 2020/2021“ zo dňa 30. 9. 2020. Usmernenie sa vzťahuje na realizáciu pravidelného záujmového vzdelávania, ktoré je ukotvené vo 

Výchovnom programe CVČ na školský rok 2020/2021 a potrvá do odvolania, resp. do aktualizácie pokynov príslušných orgánov.  
 

 DO BUDOV CVČ JE ZAKÁZANÝ VSTUP: 

- cudzím osobám (akákoľvek osoba, ktorá nesúvisí s výchovno-vzdelávacím procesom),ak nemajú povolenie 

od riaditeľa/ky CVČ a „Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti“, 

- členom záujmových útvarov (ZÚ) CVČ a iným osobám, ak trieda ktorú navštevuje v MŠ, v ZŠ, na SŠ, skupina 

študentov na VŠ, kolektív blízkych pracovníkov, blízka rodina je v nariadenej karanténe, 

-členom ZÚ a iným osobám v prípade, že celá MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, celé pracovisko je v nariadenej karanténe, 

- členom ZÚ a iným osobám, ak prejavujú príznaky akútneho ochorenia, ktoré by mohli zodpovedať 

známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla 

strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby. 
 

 VSTUP A POBYTvo vonkajších aj vnútorných priestoroch Centra voľného času (CVČ) je umožnenýlen 

osobámsprekrytýmihornýmidýchacími cestami(rúško,šál,šatkaainé), 

 pri vstupe do prevádzky je každý povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky a dodržiavať vzájomné rozostupy, 

 počas trvania záujmových útvarov je povinnosť nosiť rúško v zmysle aktuálnych opatrení a nariadení, 

 člen ZÚ vždy po príchode do CVČ je povinný si umyť ruky,na ich utieranie použije jednorazové papierové 

utierky, 

 neplnoletého člena ZÚ môže v priestoroch CVČ sprevádzať vždy len jedenzákonný zástupca alebo 

sprevádzajúca osoba, 

 sprevádzajúca osoba sa v priestoroch CVČ vrátane miestnosti určenej na prezliekanie dieťaťa zdržuje iba 

nevyhnutný čas a to max. 15 min., 

 prezliekanie na činnosť ZÚ sa vykonáva iba v priestorochna to označených alebo určených. 

 je zakázané zdržovať sa v spoločných priestoroch budovy CVČ (chodby, šatne, náraďovňa, a iné), 

 člen ZÚ musí mať k dispozícii 2 rúška alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest a papierové jednorazové 

vreckovky, 

 pri prvom nástupe do ZÚ člen predkladá : 

„Zdravotný dotazník a vyhlásenie pred nástupom do ZÚ šk. rok 2020/2021“ 

 pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe idúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je člen 

ZÚ povinný odovzdať  Vyhlásenie o bezinfekčnosti, 

 trvanie ZÚ a inej činnosti CVČ (krúžkov, klubov, seminárov, školení)  je skrátené  cca o 15 min., aby sa mohla 

vykonať potrebná dezinfekcia a vetranie, 

 zákonný zástupca alebo plnoletý člen ZÚ je povinný bezodkladne nahlásiť vedúcemu ZÚnariadenú 

karanténu, podozrenie alebo pozitivitu na COVID-19, kontakt s pozitívne testovanými osobami či návrat 

z rizikových krajín, 

 ak člen ZÚv priebehu činnostivykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, nasadí si rúško alebo iné 

prekrytie horných dýchacích ciest a jevedúcim ZÚ umiestnený do izolačnej miestnosti, kde počká na príchod 

zákonného zástupcu, ktorého kontaktuje vedúci ZÚ, zákonný zástupca si dieťa bezodkladne vyzdvihne, 

 člen ZÚ je povinný sa riadiť aktuálnymi pokynmi vedúceho a riaditeľa/ky. 

Mgr. Katarína Cifríková 
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