
       Okáčik,   ul.Dr.  Janského 470/9,    965 01 Žiar nad Hronom 

 

 
POKYNY K PREVÁDZKE   A  VNÚTORNÉMU REŽIMU OKÁČIKA 

 

pre školský rok 2021/2022 

 

 

Prihlášky  do Okáčika  

 
Prijímanie prihlášok, odporúčame uprednostniť a využiť elektronickú formu  podania, 

prihlášku nájdete na www.okacik.sk m v sekcii A čo ty ? Prípadne vhoďte do poštovej 

schránky v sídle Okáčika.  

Pri zápise 22.9. 2021   v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.  je povolený vstup do Okáčika 

y  len jednému zákonnému zástupcovi , ktorý sprevádza žiaka na zápis. Vstup bude 

umožnený len s vypísaným Vyhlásením o bezpríznakovosti žiaka aj zákonného zástupcu. 

 

Pravidelná záujmová činnosť začne podľa rozvrhu hodín od 29.9.2021.  
V prípade zmeny mimoriadnej situácie alebo nariadenia ÚVZ SR  budú aktuálne zmeny 

a informácie zverejnené  taktiež na www.okacik.sk   preto odporúčame pravidelne sledovať 

zverejnené oznamy. 

 

 

1. Záujmová činnosť je dobrovoľná a jej začiatok je od 22.9.2021 

2. Používanie rúšok je v interiéri Okáčika je  POVINNÉ. 

3. V prípade sprievodu dieťaťa ( najviac 1 osoba) na záujmovú činnosť odporúčame  

tejto osobe nezdržiavať sa v priestoroch Okáčika počas záujmovej činnosti dieťaťa. 

4. Ak dieťa v priebehu krúžku vykazuje niektorý z možných príkazov COVID-19, nasadí 

si rúško, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budú kontaktovaní zákonní 

zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

5. Pri záspise rodič / ak neposlal elektronicky/ predkladá na záujmovú činnosť tlačivá 

Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Vyhlásenie o ochrane 

osobných údajov /len pre novo prijaté deti/ pred začiatkom nového školského 

roka 2020/2021  
 

6. Pri každom prerušení dochádzky člena  Okáčika na pravidelnú záujmovú činnosť  

v trvaní viac ako tri dni, je  zákonný  zástupca povinný predložiť nové 

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI. 

7. PRI  PODOZRENÍ  alebo  POTVRDENÍ  OCHORENIA  NA  COVID-19 je  zákonný 

zástupca povinný IHNEĎ informovať  vedúceho krúžku  alebo štatutárneho zástupcu 

Okáčika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okacik.sk/
http://www.okacik.sk/


 

 

 ZAMESTNANCI , LEKTORI  A  DOBROVOĽNÍCI  OKÁČIKA 

 

1. Zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

v priestoroch Okáčika, vyplnia Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred 

opätovným nástupom do zamestnania a Vyhlásenie o bezinfekčnosti  . 
2. Pri každom nástupe do práce, do priestorov Okáčika je zamestnanec povinný 

dezinfikovať si ruky. 

3. Ak sa u zamestnanca Okáčika objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje štatutárneho zástupcu  a opustí Okáčik 

čo v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

4. Zamestnanci, lektori a dobrovoľníci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch 

Okáčika a počas výchovno-vzdelávacieho procesu. 

1. V súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami a podľa svojho 

uváženia a priestorových  možností vykonávanej činnosti ,zabezpečí Okáčik 

rozdelenie detí do čo najmenších skupín  a v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, 

zabezpečujú časté a intenzívne vetranie. Dôkladné čistenie všetkých miestností, 

v ktorých sa deti a  zamestnanci Okáčika zdržiavajú, vykonávajú najmenej  raz denne. 

2. Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných predmetov, ktoré používajú pri záujmovej 

činnosti je nutné  vykonávať 1x denne.  

 

 

 

 

Tieto pokyny k vnútornému režimu Okáčika  nadobúdajú účinnosť 3.9.2021  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ľubica Mokrošová 

                                                                                           štatutárny zástupca OZ Okáčik  


