
Všeobecné pokyny ku krúžkom 

Činnosť záujmových  útvarov  je v období  október až máj. 

COVID-19 OPATRENIA ŠKOLSKÉHO SEMAFORU 2021/2022:  BEZPRÍZNAKOVOSŤ 

Pri prvom nástupe na činnosť CVČ a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich dní (vrátene víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie 

o bezpríznakovosti  dieťaťa.      

To znamená, že každý člen krúžku odovzdá vedúcej krúžku uvedené vyhlásenie podpísané 

rodičom každý týždeň (v prípade, že sa zúčastňuje viacerých krúžkov alebo jedného krúžku 

viackrát za týždeň, stačí odovzdať jedno tlačivo pokiaľ nie je prerušená dochádzka na3 a viac 

dní) 

UPOZORNENIE:  

V prípade, že nepredloží Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, člen krúžku  sa považuje za 

príznakového, vedúca krúžku bude kontaktovať rodiča a takýto člen sa krúžku nemôže 

zúčastniť.  Rodič má ešte možnosť zaslania uvedeného vyhlásenia  obratom vo forme skenu 

emailom, potom sa člen krúžku môže zúčastniť. 

 

Potreby člena ZÚ na činnosť:  

 sú špecifikované na našom webe pre jednotlivé krúžky www.cvczh.edupage.org 

Priebeh ZÚ:  

 ak nie je uvedené inak tak je potrebné prísť 10 minút pred začatím činnosti podľa 

aktuálneho rozvrhu www.cvczh.edupage.org, 

 deti z ŠKD II. ZŠ na krúžky Gymnastika, Rekreačné korčuľovanie, Halový futbal, 

Bedminton/Speedminton a Canisterapia sk. 1 a sk. 3, budú odprevadené 

pedagogickým dozorom na miesto konania krúžkov – prosím skontrolujte si presné 

informácie o časoch odchodov na webe alebo ich konzultujte telefonicky alebo 

emailom, 

 deti si môžete vyzdvihovať podľa ČASU a MIESTA ukončenia aktivity uvedených 

v aktuálnom rozvrhu. 

Doplňujúce informácie k činnosti:  

 v prípade, že dieťa ide na záujmový útvar z ŠKD, rodič je povinný na začiatku školského 

roku informovať vychovávateľku ŠKD, aby bolo dieťa posielané do CVČ včas, 

 v prípade neprítomnosti dieťaťa na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia, 

 v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte vedúceho ZÚ, 

 počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke 

www.cvczh.edupage.org , 

 pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku, 

  prípade neprítomnosti na záujmovom útvar je potrebné doniesť ospravedlnenku do 

triednej knihy a odovzdať ju vedúcej ZÚ, 

 vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno-vzdelávacej 

činnosti. 
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