
Pokyny upravujúce podmienky CVČ Maják v  Námestove, 

Komenského 487, 029 01 Námestovo na obdobie školského roku 2020/2021

- Pokyny upravujú podmienky prevádzky a vnútorného režimu CVČ Maják po 
dobu trvania pandémie ochorenia COVID - 19

- Pokyny upravujú podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 
a klientov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID - 19

Opatrenia CVČ Maják v rámci prevencie nákazy COVID-19

 Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci CVČ Maják vyplnia dotazník 
o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania

 Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri
dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky 
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

 Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít pri výkone 
výchovno-vzdelávacej činnosti,  v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 
To platí aj pre zamestnancov na dohodu.

 Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade 
s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. 

 Sprevádzajúce a iné osoby sa vo vnútorných priestoroch CVČ Maják pohybujú
vždy v rúšku v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými 
nariadeniami a to hlavne za účelom vybavenia potrebných náležitostí.

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať 
známym príznakom COVID – 19 (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná 
vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu) nesmie vstúpiť do priestorov CVČ
Maják

 Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je 
nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných 
zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-
19 CVČ Maják informuje príslušný RÚVZ.

 Ak sa u zamestnanca CVČ Maják objavia príznaky COVID-19 v priebehu jeho 
pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľku CVČ Maják a opustí 
zariadenie.

 Poverení zamestnanci CVČ Maják vykonávajú preventívne meranie teploty 
u detí bezdotykovým teplomerom.

 Počas prázdninovej činnosti budú poverení vedúci tábora vykonávať vstupný 
zdravotný filter.

 Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko – 
epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 



zabezpečia rozstupy medzi deťmi, deťmi a pedagógmi pri výchovno – 
vzdelávacej činnosti.

 CVČ Maják zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy 
dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným

 Dezinfekčný prostriedok bude umiestnený aj pri vstupných dverách všetkých 
tried v CVČ.

 CVČ má pre účely izolácie dieťaťa , u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia 
COVID-19 počas výchovno – vzdelávacej činnosti vyčlenený priestor 
s priamym vetraním, ktorá bude slúžiť aj na iné účely. Pokiaľ v nej bude 
umiestnené dieťa s príznakmi ochorenia na COVID-19, po  opustení 
miestnosti bude táto dôkladne vydenzifikovaná a vyvetraná.

 Pri prvom nástupe dieťaťa do CVČ Maják, zákonný zástupca prekladá 
písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného 
ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Písomné vyhlásenie 
predkladá aj vtedy ak preruší dochádzku do CVČ na viac ako tri dni (pri 
táborovej resp. prázdninovej činnosti).

 Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – 
epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do Centra voľného času 
Maják (ďalej len CVČ Maják) a pri odchode dieťaťa z CVČ Maják (nosenie 
rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení 
ÚVZ SR).

 Zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a papierové jednorazové vreckovky
 Dodržiava pokyny riaditeľky CVČ Maják, ktoré upravujú podmienky prevádzky 

CVČ Maják 
 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID – 

19, bezodkladne o tejto situácii zákonný zástupca informuje príslušného 
vedúceho záujmového útvaru a riaditeľku CVČ Maják. Povinnosťou 
zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu 
nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto 
podmienok bude dieťa z CVČ Maják vylúčené.

 Zákonný zástupca a iné osoby sa v CVČ Maják zdržiavajú minimálne, len na 
nevyhnutný čas vybavenia potrebných náležitostí s dodržaním hygienicko – 
epidemiologických opatrení (vstup s rúškom, dezinfekcia rúk)

 Zákonný zástupca dodržiava presný harmonogram príchodu a odchodu 
dieťaťa do a z CVČ Maják.

 Dieťa si v šatni odloží rezervné rúško pre prípad znečistenia svojho 
používaného a odchádza si umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade 
s aktuálnymi hygienicko- epidemiologickými nariadeniami.

 Dieťa nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch CVČ Maják, okrem svojej 
skupiny v interných a externých priestoroch CVČ, kde prebieha výchovno-
vzdelávacia činnosť.

 V miestnosti, kde sa združuje skupina, je zabezpečené pravidelné vetranie
 Pri výchovno-vzdelávacích aktivitách (hlavne v rámci prázdninovej činnosti) 

budú deti  podstatný čas tráviť vonku, v areáli školy.
 CVČ Maják opakovane upozorňuje deti na dodržiavanie hygienických pravidiel

(pri kašľaní, kýchaní...)



 Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými 
papierovými utierkami.

 CVČ Maják nepoužíva klimatizačné zariadenie a ventilátory.
 Dôkladné čistenie všetkých miestností v ktorých sa deti /klienti a zamestnanci 

CVČ nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej jedenkrát denne
 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne a podľa potreby
 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov , ktoré 

používa veľký počet ľudí sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa 
potreby

Krúžková činnosť počas školského roka od 14.09.2020

1. Škola odkiaľ žiak prichádza do CVČ je povinná prostredníctvom svojho 
zriaďovateľa informovať CVČ o začatí oranžovej či červenej fázy v škole.

2. Ak je žiak v škole v skupine žiakov (a blízkych kontaktov) v oranžovej či 
červenej fáze, nezúčastňuje sa krúžkovej činnosti.

Homogénna skupina detí krúžku, ktorá je totožná so skupinou v     triede  

Zelená fáza – krúžkovú činnosť je možné vykonávať bez obmedzení, pokiaľ nebola 
trieda, skupina žiakov zaradená v ZŠ, SŠ do oranžovej fázy.

Oranžová a červená fáza – postupuje sa v zmysle manuálu pre školy (príloha č.1) – 
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský 
rok 2020/2021, ktorý tvorí súčasť tohto dokumentu.

Zmiešaná skupina detí z     rôznych tried a     škôl  

Zelená fáza – krúžkovú činnosť je možné vykonávať bez obmedzení s dodržiavaním 
ROR (rúška, odstup, ruky)

Oranžová fáza – pri hlásení oranžovej fázy zo škôl , iných organizácií, ktoré 
navštevujú deti, žiaci, klienti CVČ, alebo pri podozrení na ochorenie priamo v CVČ, 
preruší sa činnosť krúžku v ktorom sú zmiešané skupiny z rôznych škôl, zariadení do
výsledku testu.

Červená fáza – ruší sa činnosť všetkých krúžkov celého zariadenia a postupuje sa 
v zmysle manuálu pre školy – časť Červená fáza.

V Námestove, dňa 28.08.2020                                               Mgr. Alica Kršáková

                                                                                                riaditeľka CVČ Maják


