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POKYNY RIADITEĽA K PREVÁDZKE A VNÚTORNÉMU REŽIMU 

CENTRA VOĽNÉHO ČASU, V jame 3, Trnava 

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava sa v čase pandémie ochorenia Covid 19 riadi 
usmerneniami manuálu pre základné školy a školské zariadenia vydaného Ministerstvom školstva, dňa 
16.9.2020.  https://www.minedu.sk/data/att/17274.pdf 
 

Zákonný zástupca člena CVČ/dospelý člen CVČ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-
epidemiologických opatrení pri príchode do CVČ 

(nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). 
 
1/ Pri vstupe do CVČ sa vykonáva meranie telesnej teploty. 
 

2/ Členovia CVČ, zákonní zástupcovia členov, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci povinne nosia 
rúško alebo ochranný štít všade vo vnútorných priestoroch CVČ v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ 
SR.  
 

3/ Zákonný zástupca člena CVČ má vstup povolený len do vstupného priestoru informátora. 
 

4/ Pri nástupe na záujmový útvar prinesie každý člen podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu 

o bezinfekčnosti (https://www.minedu.sk/data/att/17279.docx). Každý dospelý člen prinesie Vyhlásenie 

návštevníka školy o bezinfekčnosti (https://www.minedu.sk/data/att/17275.docx). 
 

5/ 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. 
 

6/ Vstup cudzím osobám do priestorov CVČ je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom CVČ a 
čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti 

(https://www.minedu.sk/data/att/17275.docx). 
 

7/  Podozrivý člen nenavštevuje školské zariadenie do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobec. 
lekárom žiaka, alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom. Záujmové útvary 
prebiehajú štandardným spôsobom. 

 
CVČ v oranžovej fáze – nastáva vtedy, ak sa potvrdí v CVČ pozitívny prípad COVID-19, CVČ informuje všetky 
osoby v úzkom kontakte, ktoré s potvrdeným prišli do úzkeho kontaktu za posledných 7 dní. 
CVČ v červenej fáze – nastáva, ak je viac ako jeden potvrdený prípad či už u člena alebo u pedagóga, 
zamestnanca CVČ, tak sa ruší prezenčná výučba a prechádza sa na dištančnú výučbu. 
Následne sa postupuje v zmysle manuálu pre školy – časť Červená fáza. 
 
V Trnave, dňa 25.9.2020        Mgr. Andrej Havlík 
                   riaditeľ CVČ 
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