
 

  Občianske združenie Okáčik, Dr. Janského1529, Žiar nad Hronom  

            Tel.: 0905212803, web: www.okacik.sk,  email:  okacik@okacik.sk 

 

Vnútorný  organizačný poriadok – OZ Okáčik pre správnu a optimálnu      

organizáciu práce  a  voľno časovej, vzdelávacej činnosti. 

VÁŽENÍ RODIČIA, ĎAKUJEME VÁM ZA DÔVERU, KTORÚ STE NÁM PREUKÁZALI PRIHLÁSENÍM VÁŠHO 

DIEŤAŤA DO KRÚŽKOV. 

Pozitívne rozvíjame  osobnosť detí, talent a kamarátske vzťahy.  Záleží nám na tom, aby vaše deti 

zmysluplne, kvalitne , netradične a zábavne prežili s nami svoj voľný čas. 

Informácie pre rodičov 

1. Prihlásenie do krúžku 

Dieťa je riadne prihlásené a môže byť prijaté do štúdia/ krúžku, pokiaľ  OZ Okáčik  dostane od rodičov 

vyplnenú a aspoň jedným z rodičov podpísanú prihlášku . Krúžková činnosť  začína vždy v septembri 

/školský rok  a končí  v júni/ .V deň zápisu do krúžkov  prosíme jedného z rodičov /zákonného 

zástupcu, aby osobne prišiel do OZ Okáčik – kde  na spoločnom stretnutí rodičov budú podané všetky 

dôležité informácie o fungovaní krúžku .Deň zápisu je vždy včas zverejnený na našej web stránke 

www.okacik.sk alebo na sociálnej sieti facebook.  

 Dieťa môže navštevovať aj viac krúžkov, v prípade že sú voľné miesta. Akékoľvek zmeny a neúčasť  

dieťaťa na krúžku treba ospravedlniť   telefonicky  na č. 0905 212 803 , sms správou ,alebo   na e-mail  

okacik@okacik.sk 

2. Zdravotný stav 

Rodič sa zaväzuje, že bude pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa, dohliadne na to, aby sa 

jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav 

zdržiavaniu sa v detskom kolektíve. Pokiaľ má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické 

obmedzenie, bezodkladne  nás informujte . 

3. Výška mesačného  poplatku  je 10,- Eur .Poplatok môžete uhradiť   prevodom na účet OZ Okáčik 

     IBAN: SK1511000000002623791258 Tatra banka Žiar nad Hronom. pre správne zaradenie 

uveďte do poznámky: Meno a Priezvisko dieťaťa , mesiac, za ktorý platíte. 

     Platbu v hotovosti je potrebné vopred dohodnúť a prísť  15 minút pred začatím hodiny. 

Pracovník OZ Okáčik  vám vystaví doklad o zaplatení. 

4. Dodatočné prihlásenie  
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Dodatočné prihlásenie je možné iba v prípadoch , že to dovoľujú priestorové   a personálne kapacity. 

Nezabudnite sa vopred spýtať  e-mailom alebo telefonicky na čísle 0905 212 803. 

5. Zrušenie hodiny  krúžku  

Pokiaľ  sa hodina v určitý deň nemôže konať / krúžok  je zrušený z organizačných dôvodov združenia , 

je rodičom  táto skutočnosť včas oznámená na web stránke , na sociálnej sieti facebook, prípadne 

emailom alebo sms správou. 

6. Kedy nebude dieťa vzaté na krúžok . 

– ak nedostaneme  od  rodiča riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku. 

 

7. Pomôcky zabezpečí OZ Okáčik 

8. Naše spoločné akcie 

O Prezentácií výtvarných prác ,hudobných muzikálov, divadla,  organizovanií súťaží a turnajov  , budú 

rodiačia  a deti včas informovaní . 

Zážitkové viacdňové  outdoorové  / tábory, workshopy/ - inšpiratívne projekty plné nových výziev 

a zábavy, súťaží s možnosťou zapojiť sa a vyhrať zaujímavé ceny. Táborová a ďalšia činnosť spojená s 

pobytom  mimo OZ Okáčik  -prebieha na základe vypísania online prihlášky na webe alebo osobne 

v OZ Okáčik . Obsahuje osobné údaje, podpis zákonného zástupcu, pri pobytových akciách dlhších než 

dva dni účastník predkladá písomné potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k účasti na pobytovej 

akcii (vyjadrenie rodiča o zdravotnom stave,  a pod. Organizátor predkladá zákonnym zástupcom plán 

táborovej činnosti a jeho zameranie - harmonogram táborovej činnosti - povolenie hygieny na 

činnosť tábora, poistenie detí na tábore. 

9. Bezpečnosť detí 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú  pracovníci OZ Okáčik ,vedúci krúžkov od ich 

prevzatia až po ich odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Výlety 

a vystúpenia  je možné organizovať len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa/ člena 

OZ Okáčik. Prázdninová a rekreačná činnosť, so zabezpečením so zabezpečením stravy a ubytovania  

pre deti  sa riadi prísnymi  pravidlami s prihliadnutím na  dodržiavanie platných , legislatívnych  

zákonov  majúc na zreteli ch bezpečie zdravotnú starostlivosť o deti zabezpečuje kvalifikovaný 

zdravotný personál, hygienické a fyziologické potreby.  

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebný ošetriť lekárom, ošetrí ho vedúci krúžku obvyklým 

spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite úrazov.  Každý úraz sa zaeviduje  a v prípade 

potreby ,po spísaní protokolu postúpi poisťovni. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie 

lekárom, zodpovedný pracovník sa ihneď skontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom 

postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. V prípade  vážneho úrazu,  

zodpovedný prítomný pracovník požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci . Zamestnanec 

spisujúci protokol  pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa. V starostlivosti o zdravie, 

hygienu a bezpečnosť detí sa riadia zamestnanci  a vedúci krúžkov OZ Okáčik  všeobecne záväznými 

predpismi, najmä Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z.z v znení neskorších predpisov. Súčasťou 



starostlivosti o zdravie na pracovisku je aj rešpektovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane 

nefajčiarov –Zákaz fajčiť v celom objekte OZ Okáčik.   

10. Fotografovanie a videonahrávky 

Rodičia s podpisom prihlášky súhlasia s vyhotovením fotografií a videonahrávok z výučby krúžkov, na 

ktorých môžu byť zachytené ich deti a súhlasia s ich následným použitím  na web stránke združenia, 

sociálnych sieťach a v médiach. 

11. Spracovanie osobných údajov 

Odovzdaním podpísanej prihlášky  súhlasím s podmienkami účasti na záujmovej činnosti v OZ Okáčik  

v Žiari nad Hronom .                                                                      

Vyplnením týchto údajov dávam OZ Okáčik  súhlas so spracovaním svojich  údajov. OZ Okáčik sa 

týmto zaväzuje, že všetky vami poskytnuté  informácie budú ďalej spracovávané v súlade so zákonom 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a v súlade s novým zákonom č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb   a č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov. Súhlasím 

so zverejnením  fotografií a videa   zo záujmovej činnosti OZ  Okáčik na internetovej web stránke 

združenia, sociálnych sieťach a v médiách.    

12. Čo so sebou na krúžok  

Pred prvou lekciou každého krúžku dostanete  informáciu čo všetko je potrebné zobrať si so sebou na 

krúžok.  

Na jednotlivé krúžky bude potrebné zabezpečiť:  

 Športové hry v telocvični , –  oblečenie a obuv ako na telocvik 

 Rumikub              –  prezúvky  

 Svet pod lupou   –  prezúvky  

 Výtvarné štúdio – zásterku, tričko aby sa nezašpinili pri práci s rôznym materiálom,  

prezúvky. 

 Na všetky krúžky je vhodné  zabezpečiť deťom pitný režim/aby deti mali so sebou  fľašu 

s vodou./ 

13. POVINNOSTI  DIEŤAŤA / ČLENA ZK 

Každý člen je povinný osvojovať si zásady  humanity, demokracie, rasovej znášanlivosti, tolerancie a 

správať sa podľa nich, predchádzať všetkým formám diskriminácie,  byť disciplinovaný a plniť pokyny  

pracovníkov OZ Okáčik, chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, dbať na 

slušné správanie a kultúru vyjadrovania, byť  vhodne a čisto oblečený, upravený a prezutý, šetriť 

zariadenie , chrániť ho pred poškodením. 

 

 



 Dodržiavať vyučovací čas, prestávky a plniť ďalšie pokyny  dozoru, ospravedlniť svoju neprítomnosť 

na záujmovej činnosti, na ktorú je prihlásený , v prípade úrazu, alebo náhleho ohrozenia ihneď 

informovať zamestnanca OZ Okáčik alebo najbližšiu dospelú osobu .  

14. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ČLENA ZK / záujmový krúžok/ JE POVINNÝ: a) dodržiavať podmienky 

výchovno-vzdelávacieho procesu dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno vzdelávacie potreby, 

informovať o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných 

závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania , nahradiť 

škodu, ktorú jeho dieťa úmyselne zavinilo, ospravedlniť neprítomnosť maloletého dieťaťa na ZK. 

15.Vznik a ukončenie členstva  

Členom záujmového krúžku  v príslušnom školskom roku sa môže stať  školopovinné dieťa a mladý 

človek , prípadne dospelý na základe odovzdania riadne vyplnenej  prihlášky. 

16.Ukončenie účasti v ZK 

 V priebehu školského roka možno ukončiť účasť v ZK - na základe vlastného rozhodnutia člena, v 

prípade opakovaného hrubého porušovania povinnosti člena , na základe rozhodnutia Rady OZ 

Okáčik a  štatutárneho zástupcu OZ Okáčik  - z iného závažného dôvodu. 

17.Interné pravidlá 

 Mobilné telefóny Počas aktivít a realizovaných činností (priamej výchovnej činnosti) OZ Okáčik  člen - 

dieťa nesmie používať mobilný telefón. Používať ho môže iba odôvodnených prípadoch so súhlasom 

vedúceho záujmového krúžku Tento zákaz platí rovnako pre deti, mládež. 

Vzájomne dodržiavame pravidlá slušného správania vo vzťahu , rešpektujeme sa   neironizujeme, 

nezahanbujeme  a neponižujeme .  

18.Otvorené hodiny pre rodičov – ak rodič požiada  budete si  môcť prísť pozrieť, ako to na našich 

krúžkoch prebieha.  

Na našich krúžkoch sú rodičia kedykoľvek vítaní, len prosíme, svojou prítomnosťou nenarušujte 

priebeh krúžku . 

19. ODMENY A HODNOTENIA 

     Deti za svoju prácu v krúžkoch budú odmené diplomom o absolvovaní krúžku , za  výkonnosť pri 

rôznych súťažiach vecnými cenami a medailou. 

Informácie o záujmových krúžkoch zverejňuje OZ Okáčik  prostredníctvom: - mailov ,  na webovej 

stránke  a sociálnej sieti fgacebook.. Informácie o jednotlivých formách a aktivitách ZK možno získať: - 

telefonicky: kancelária  OZ Okáčik  +421/0905 212 803 - mailom: okacik@okacik.sk, osobne 

v kancelárii OZ Okáčik  so sídlom ul.Dr.Janského152 9, Žiar nad Hronom. 

 

 

 



Kedykoľvek nám zavolajte otázku alebo váš podnet , budeme vám takisto vďační za akékoľvek 

negatívne či pozitívne upozornenie. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo 

na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, 

a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

 Máte právo  predložiť svoje požiadavky a návrhy na zlepšenie záujmovej činnosti. Pokiaľ sa dozvieme 

o probléme, okamžite ho budeme riešiť k spokojnosti vás a vašich detí.   

Ďakujeme, že ste dočítali až sem a na vaše dieťa sa v krúžku už veľmi tešíme . 

 

 

                                                                                             Ľubica Mokrošová 

V Žiari nad Hronom 26.8.2022                                   štatutárny zástupca OZ Okáčik 

 

 

 

 


