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POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  A ČLENOV CVČ od 1.10.2020 

 Do vnútorných priestorov CVČ je umožnený vstup len zamestnancom, členom CVČ, 
evidovaným účastníkom cvičenia dospelých. Rodičia do budovy vstupujú len v nutných 
prípadoch – len  jedna osoba, ktorej odporúčame  nezdržiavať sa v priestoroch CVČ počas 
záujmovej činnosti dieťaťa. 

 Pri vstupe do budovy je povinná aplikácia dezinfekcie na ruky. 
 V spoločných priestoroch budovy CVČ je povinné rúško ( Rúško –Odstup -Ruky) 
 Výnimku  nosiť rúško na záujmovej činnosti majú len osoby podľa Opatrenia ÚVZ SR sp.zn. 

OLP 7852/2020 z 29.9.2020. O týchto skutočnostiach bude informovať  každého člena  vedúci 
krúžku. 

 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení R-O-R 
pri príchode dieťaťa do budovy CVČ, ostatných priestorov kde prebieha záujmová činnosť ( 
telocvične, športoviská, ZŠ) a pri odchode dieťaťa z budovy CVČ ( telocvične, športoviská, 
ZŠ).   

 Rodič / zákonný zástupca odovzdá dokument:  
Prehlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 
karanténne opatrenie a Zdravotný dotazník. 

 Dokumenty budú odovzdané deťom pri prvej návšteve ZÚ. Je potrebné aby rodič/ zákonný 
zástupca tieto dokumenty podpísal a aby ich  dieťa odovzdalo vedúcemu záujmového útvaru 
hneď na prvom stretnutí, alebo na nasledujúcom stretnutí.  Pre rodičov, ktorých dieťa 
nenastúpi na prvé stretnutie ZÚ, budú dokumenty k dispozícii  na www.cevecko.sk na hlavnej 
stránke („NA STIAHNUTIE“), alebo priamo v CVČ. 

 V prípade akéhokoľvek prejavu respiračného ochorenia (prechladnutie, nádcha, kašeľ...),dieťa 
nemôže navštevovať  výchovno-vzdelávací proces v CVČ. 

 Zákonný zástupca ospravedlní neúčasť dieťaťa na záujmovej činnosti telefonicky na t.č.  CVČ 
038/7602454 alebo vedúcemu ZÚ.   

 Ak počas záujmovej činnosti vedúci ZÚ zistí niektoré z možných príznakov COVID-19, 
kontaktuje  zákonného zástupcu, ktorý bude povinný bezodkladne si vyzdvihnúť dieťa 
z výchovno-vzdelávacej činnosti.. Do doby vyzdvihnutia bude dieťa izolované v izolačnej 
miestnosti CVČ s povinnosťou mať prekryté horné dýchacie cesty.  

 Počet členov ZÚ na jednotlivých krúžkoch bude prispôsobený priestorom výkonu krúžku 
a podľa týchto skutočností sa môže čas stretnutí upraviť. 

 V priestoroch mimo budovy CVČ sa riadi pokynmi jednotlivých organizácií - Sokolovňa, 
športová hala, zimný štadión, telocvične ZŠ, ŠKP.  

 Klubové činnosti – stolný tenis, stolný futbal, X-BOX – môžu využívať len prihlásení členovia 
CVČ s povinnosťou rúška až po 30.10.2020 

 Všetci členovia ZÚ sú povinní riadiť sa aktuálnymi pokynmi vedúceho ZÚ 
 
 
Pokyny sa vzťahujú  na začiatok realizácie pravidelného záujmového vzdelávania, ktoré je ukotvené 
vo Výchovnom programe CVČ a budú trvať do odvolania resp. aktualizácie pokynov príslušných 
orgánov. 
 
V Bánovciach nad Bebravou, 1.10.2020  Mgr. Miriam Kiripolská- riaditeľka CVČ  
 

 

 


