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Organizácia záujmovej činnosti

Platnosť dokumentu: od 02. novembra 2020

Čl. 1

Základné pokyny
1) Vstup do školského zariadenia je povolený len zamestnancom CVČ, vedúcim
klubov a žiakom / účastníkom záujmového vzdelávania.
2) Rodič / zákonný zástupca pri vstupe do budovy CVČ odovzdá a preberie dieťa
od vedúceho klubu.
3) Vstup autom do priestorov CVČ je povolený len na nevyhnutný čas = odovzdanie
dieťaťa pred a preberanie dieťaťa po účasti na záujmovom klube.
4) Ostatným osobám je vstup do budovy ZAKÁZANÝ.
Čl. 2

Povinnosti a nariadenia
Zákonný zástupca
1) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školského zariadenia - CVČ
v trvaní viac ako päť po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov)
písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Počet podaných
Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
2) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vedúceho klubu a riaditeľku
školského zariadenia! Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast, alebo príslušným úradom regionálnej hygieny, resp. mu
bolo udelené riaditeľské voľno z tohto dôvodu (pozitívny výsledok testu osoby
žijúcej s ním v spoločnej domácnosti, alebo kontaktu s osobou u ktorej je podozrenie
pozitívneho výsledku testu – COVID -19).
Riaditeľka školského zariadenia
1) Zakazuje až do odvolania organizovanie:
- sústredenia v akejkoľvek forme (denné, pobytové) ,
- aktivít mimo dohodnutého záujmového procesu v jednotlivom klube (besiedky,
koncerty ...).
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2) Nariaďuje zmeny v rozvrhu tak, aby v záujmovom procese nedochádzalo k prevýšeniu
počtu žiakov v klube / skupine v závislosti na m2 , resp. nemožnosť dodržania dvoj
metrových odstupov .
3) Nariaďuje realizovať dištančnou formou: rodičovské združenia, zasadnutia rady školy a
všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií.
4) Nariaďuje dôsledne dodržiavať princíp R – O – R + dôsledné vetranie interiéru.
(rúško / povinne v zmysle pokynov opatrenia – odstup / 2 m – ruky / dezinfekcia).
5) Nariaďuje zabezpečovať filter = meranie teploty všetkým osobám pred vstupom do
budovy školského zariadenia, alebo účastníkom pred začatím záujmového vzdelávania.
6) Nariaďuje vstup do budovy školského zariadenia pre jednotlivé záujmové kluby
nasledovne:
Vchod č. 1 = hlavným vchodom – do vestibulu:
-

-

Kluby:
PO – Nízkoprahový (9,00 hod.), Gitara 2. skupina (17,00 hod.), HIT cardio (18,15 hod.)
UT –JUMPING (16,30 hod.), CAPOEIRA (18,00 hod.)
ST – DFS I. kategória (13,30 hod.), DFS II. kategória (15,00 hod.),
DFS III. kategória / D (16,30 hod)
ŠT – JUMPING (16,00 hod.), HIT cardio (18,15 hod.)
PI – DFS I. kategória (13,30 hod.), FS III. kategória / D (16,30 hod)

Vchod č. 2 = pre sekretariát – pri riaditeľni:
Kluby:
PO – Gitara 1. Skupina (16,00 hod.), Baleťáčik ( 18,00 hod.)
UT – SPEV 1. skupina (14,30 hod.), SPEV 2.skupina (16,00 hod.)
ST – DFS III. kategória / CH (16,30 hod)
ŠT – Malí divadelníci (13,30 hod.), Baleťáčik ( 17,00 hod.)
PI – Baleťáčik (15,30 hod.), DFS III. kategória / CH (16,30 hod)

-

Vchod č. 3 = pre zamestnancov – pri kuchynke:
Kluby:
UT – Anglický jazyk pre MŠ (15,30 hod.)
ST – Počítačová grafika (15,00 hod.)
ŠT – Potvorilka (14,00 hod.), Anglický jazyk pre MŠ (15,30 hod.) ???
Tanečná pohybová príprava (17,15 hod.)
PI – DFS II. kategória (15,00 hod.)

7) !!! Zároveň riaditeľka CVĆ nariaďuje vedúcim jednotlivých klubov, aby svoju
činnosť ukončili 15 min. pred časovou dotáciou v rozvrhu, čím zabránime styku
účastníkov s nasledujúcou skupinou + dezinfekcia priestorov po každom klube =
všetky dotykové plochy → WC dosky, batérie, kľučky!!!
8) Každý účastník chodí na svoj klub vždy len v stanovenom čase podľa rozvrhu a čaká
pred určeným vchodom, kde si ho preberie jeho vedúci klubu!
Čl. 3
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Všeobecné pokyny
Vzhľadom na miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na
personálne, materiálne, priestorové možnosti bude školské zariadenie zabezpečovať záujmovú
činnosť naďalej v režime:
1) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, 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)
nesmie vstúpiť do priestorov CVČ.
2) Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa pri účasti na každé stretnutie rúško
a papierové jednorazové vreckovky.
3) V čase mimoriadneho prerušenia prevádzky CVČ budú záujmové kluby
prebiehať dištančnou / on-line formou podľa možností a dohody s jednotlivými
vedúcimi (povinnosť on-line formy nie je pre všetky kluby). Počas tohto obdobia
bude zákonný zástupca za takto realizované kluby uhrádzať mesačné poplatky
v sume určenej VZN, ktoré upraví jej výšku na čas mimoriadneho prerušenia.
Kluby, ktoré budú realizované dištančnou / on-line formou budú zverejnené na web
stránke, kde bude aj informácia o ich rozvrhu ( deň + hodina).
4) Otvorenie areálu (vonkajšie priestory) školského zariadenia (v závislosti od
aktuálneho opatrenia) :
Leto : 8:00 hod. – 20:00 hod.
Zima: 8:00 hod. – 19:00 hod.
 Otvorený areál neslúži na voľné parkovanie áut verejnosti! Parkovisko slúži pre
zamestnancov, dodávateľov a pre rodičov na nevyhnutný čas pre dovezenie /
odvezenie detí na záujmový klub (cca 10 min. vstup).
5) Otvorenie budovy (vnútorné priestory)školského zariadenia: 8:00 hod. – 19:00 hod.
6) Úradné hodiny pre verejnosť sú každý pracovný deň v čase od 8,00 hod. – 15,00 hod.,
kedy môže verejnosť podávať prihlášky, odhlášky, splnomocnenia, uhrádzať poplatky do
pokladne a iné.
V čase nariadených opatrení, či iných obmedzení bude styk s verejnosťou prebiehať
výlučne telefonicky a elektronicky (mailová pošta, internetbanking).

V Krupine 28. október 2020

Mgr. Jana Terenová
riaditeľka CVČ

Na vedomie:
Zriaďovateľovi na prerokovanie (15.10.2020)

