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Usmernenie ku realizácii záujmovej činnosti v CVČ, v školách 

a organizáciách poskytujúcich neformálne vzdelávanie 2020/2021 

 

 

Základné prevádzkové podmienky na záujmovú činnosť poskytovanú organizáciami po dobu trvania 

pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní sú 

totožné s usmerneniami vydanými pre základné školy, ktoré primerane aplikujú na svoje podmienky.  

Predmetný manuál je platný a účinný po dobu, kým nebude zverejnená jeho aktualizácia na webovom 

sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

Špeciálne usmernenie počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 

 
Nad rámec zelenej fázy:  

 Riaditeľ zariadenia vydá pokyny, upravujúce podmienky konkrétneho zariadenia na 
obdobie školského roku 2020/2021 vo veciach: 

 prevádzky a vnútorného režimu CVČ , zariadenia na školský rok 2020/2021, 

 podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí ,žiakov, klientov 

 Neorganizuje hromadné otvorenie činnosti v šk. roku 

 CVČ, organizácie poskytujúce záujmovú činnosť sa pripravujú na riadne otvorenie svojej 

činnosti v oblasti záujmového vzdelávania.  

 Nepedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi 

opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít. To platí aj 

pri zamestnancoch zamestnaných na dohodu. 

Školy vydávajú vzdelávacie poukazy obvyklým spôsobom. Uskutočnenie schôdzok rodičov na začiatku 

šk. roka organizujú školy v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva ku otvoreniu šk. roka 2020/2021. 

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa  bez ohľadu 

na farbu semaforu predmetnej školy odporúča realizovať dištančnou formou všetky rodičovské 

stretnutia, zasadnutia rodičov školy, rady školy a pod. ako aj stretnutia študentských organizácií. Pri 

odovzdávaní písomností, ktoré rodičia podpisujú, treba dbať na to, aby zamestnanci školy 

neprichádzali do osobného kontaktu (vytvorte samostatné zberné miesta na zber tlačív, ktoré dávate 

podpisovať rodičmi, bez Vašej osobnej účasti – napr. krabice označené triedou, druhom tlačiva). 

Nepravidelné aktivity, činnosti odporúčame organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť 

vonku či už v areáli zariadenia, organizácie alebo mimo neho podľa podmienok CVČ, zariadenia a podľa 

klimatických podmienok.  

 Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa deti, žiaci, klienti, pedagogickí 

zamestnanci, ďalší zamestnanci zariadenia, CVČ nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 

raz denne. 
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 Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (napr. kľučky 

dverí). 

 Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby. 

 

 

Krúžková činnosť počas šk. roka : 

 

Všetky krúžky odporúčame nevykonávať do doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu. 

 

 

 


