
Pokyny k prevádzke ZÚ a vnútornému režimu CVČ PRIMA

s účinnosťou od 27.09.2021

Záujmové útvary- pravidelná činnosť

 Činnosť  ZÚ pod  CVČ PRIMA,  bude  prebiehať  v súlade  so  školským semaforom

MŠVVaŠ SR ( www.minedu.sk/skolsky-semafor) 

 CVČ  zabezpečuje  prevádzku  podľa  aktuálne  platného   COVID  Automatu

(https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/),  ktorého  súčasťou   je  aj  časť

upravujúca  opatrenia  pre  školy  a školské  zariadenia.  Určuje,  v akom  režime  na

základe  rizika  šírenia  fungujú v konkrétnych okresoch.  CVČ sa riadia  podľa farby

okresu.  Upozornenie:  v bordovej  a čiernej  farbe  okresu  je  prevádzka  zabezpečená

individuálnou alebo dištančnou formou.

 Dieťa  na  záujmovú  činnosť  môže  odprevadiť  najviac  jedna  osoba, ktorej

neodporúčame  sa v priestoroch a v priebehu záujmovej činnosti zdržiavať

 Jednotliví  členovia  ZÚ(deti/žiaci)  sa  nemôžu  zúčastniť  záujmovej  činnosti  bez

vyhlásenia  o bezpríznakovosti  (  tlačivo  je  zverejnené  na  našom  web  sídle,  alebo

priamo v CVČ PRIMA)

 Dieťa/žiak s príznakmi musí ostať doma.

 Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zabezpečí na záujmovú činnosť 2 rúška a jednorazové

papierové vreckovky. 

 Prosíme rodičov,  aby z hľadiska zachovania všetkých epidemiologických opatrení,

dozreli  na to,  aby dieťa/žiak si vyhlásenie o bezpríznakovosti  podpísané zákonným

zástupcom na záujmovú činnosť vždy prinieslo

 V prípade, že sa dieťa nepreukáže vyhlásením o bez infekčnosti, bude kontaktovaný

zákonný zástupca dieťaťa

 Po príchode dieťaťa/žiaka na záujmovú činnosť je vedúci ZÚ povinný s jednotlivými

členmi ZÚ zrealizovať dezinfekciu rúk a na utieranie rúk budú použité jednorazové

papierové vreckovky.

 Zamestnanci a návštevníci CVČ PRIMA nad 15 rokov sú povinní mať prekryté horné

dýchacie cesty ( rúškom, respirátorom...)

https://korona.gov.sk/covid-automat-na
http://www.minedu.sk/skolsky-semafor


 Pri  náhlo  výskyte  ochorenia  COVID-19  v záujmovom  útvare  budú  informovaní

zákonní  zástupcovia  detí/žiakov  daného  ZÚ.  A na  základe  uvedeného  bude  ZÚ

v karanténe po dobu 14 dni. Po dohode s vedúcim ZÚ, charakteru, obsahu a možností

ZÚ bude ZÚ pokračovať formou dištančného vzdelávania.

 Čiastočná  úhrada  nákladov  na  záujmovú  činnosť  bude  hradená  iba  pri  účasti

dieťaťa/žiaka v záujmovom útvare. 

 Výška poplatkov je určená usmernením o poplatkoch v CVČ PRIMA na daný školský

rok. 

 Všetky hromadné podujatia v CVČ PRIMA sa budú realizovať s maximálnym počtom

účastníkov do 10 osôb ( s povinným zoznamom účastníkov, meno a kontakt)

 Vzdelávacie  poukazy  budeme  u nás  v CVČ  PRIMA  prijímať  do

24.09.2021, do 12,00 hod.

Riaditeľka CVČ PRIMA
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