POKYNY K REALIZACII ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

Realizácia všetkých Záujmových útvarov(ďalej len ZÚ) s účinnosťou od:19.01.2022 bude
prebiehať prezenčne za dole uvedených podmienok a to nasledovne:

 žiaci pred vyučovaním priniesli vyhlásenie o bezpríznakovosti (pre účely školy, aby sa
mohli vyučovania zúčastniť)
 žiaci pred realizáciou ZÚ prinesú podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu
o bezpríznakovosti
 Realizácia ZÚ možná iba na základe prísneho dodržiavania odseku týkajúceho sa
POVINNOSTI ČLENOV ZÚ
 Každý vedúci ZÚ zodpovedá za dodržiavanie opatrení a povinností členov ZÚ
Športové súťaže a tréningy
Športové súťaže a tréningy (limity pre športovcov): OP, od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18
rokov a dvoch mesiacov OTP (platí Ag test zo školy) – maximálne sto športovcov.
COVID info - ŠPORT
Dôležitá informácia
Od 12. januára 2022 platí, že je možné využívať vnútorné aj vonkajšie športoviská za účelom
tréningovej činnosti v režime OP.
Hromadné podujatia (tréning/zápas na vnútornom alebo vonkajšom športovisku) osôb do 18
rokov veku je možné usporiadať aj v režime OTP. (Deti od 0 do 12 rokov a 2 mesiacov sa
považujú za kompletne zaočkované, čiže nepotrebujú test, avšak deti od 12 do 18 rokov veku
test potrebujú (48h Ag, 72h PCR / LAMP))
Tréneri, rozhodcovia a iné osoby nad 18 rokov podieľajúce usporiadaní hromadného
podujatia(zápasu/tréningu) v režime OTP nemusia byť zaočkované, avšak musia disponovať
negatívnym výsledkom testu v zmysle definície OTP (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

POVINNOSTI ČLENOV ZÚ
 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)
 V prípade príchodu na ZÚ bez tohto vyhlásenia bude kontaktovaný zákonný zástupca
a dieťa bude izolované v miestnosti na to určenej.

 Zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu na záujmovú činnosť 2 rúška a papierové
jednorazové vreckovky.
 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.
 Pred resp. po záujmovej činnosti bude priestor pre realizáciu (učebňa, herňa, šatňa)
dezinfikovaný.
 Športové a pohybové záujmové útvary môžu členovia absolvovať bez prekrytia horných
dýchacích ciest.
 Dieťa/žiak s príznakmi musí ostať doma.
 Preto 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
PREKRYTIE HORNÝCH DÝCHCÍCH CIEST
 Všetci zamestnanci a návštevníci CVČ sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty
respirátorom.
 Pri výskyte ochorenia COVID - 19 v záujmovom útvare budú informovaní zákonní
zástupcovia detí a v daný ZÚ bude uzatvorený po dobu 7 dní resp. bude prebiehať
dištančnou formou.
 Povinné bude nosenie respirátora v interiéri aj vonku, ak sa nebude dať dodržiavať
vzdialenosť aspoň dva metre.

POPLATKY ZA ZÚ
 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.
PRÍLEŽITOSTNÉ PODUJATIA
 Všetky hromadné akcie CVČ sú možné v interiéri s maximálnym počtom účastníkov 6
osôb s povinným zoznamom účastníkov (meno + kontakt).

Milí rodičia, milí kolegovia a vedúci ZÚ. Ďakujem vám za dodržiavanie
uvedených opatrení a trpezlivosť pri zvládaní náročných situácií.
V prípade potreby ma neváhajte kontaktovať.
S pozdravom a úctou
Riaditeľka CVČ PRIMA
PaedDr. Slávka Šmidová

