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OBVESTILO ZA STARŠE O PONOVNEM ODPRTJU VRTCA z 18. 5. 2020 in UKREPI 
Spoštovani starši, 
 
zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in povratne informacije v zvezi z namero vključitve otroka v vrtec z 18. 
5. 2020, ko vrtci ponovno po 9 tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Napoved o ponovni vključitvi otrok v 
vrtec je izrazilo 70 % staršev.  
Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ ter priporočili Zavoda RS za šolstvo za ponovno odprtje vrtcev v času 
posebnih razmer, ki smo jih prejeli v petek, 8. 5. 2020 vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili, v obdobju 
izrednih razmer, prilagajali hišni red, poslovni čas vrtca in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih.  

Glede na vaše sporočene namere o prisotnosti otrok v vrtcu z 18.5. presegamo priporočeno zmanjšano 
število otrok v skupini na 8 v prvi starosti in 10 otrok v drugi starosti, kar pomeni, da bi morali za popolno 
spoštovanje priporočil pridobiti 17 dodatnih prostorov, ki jih v vrtcu trenutno ne moremo zagotoviti.  
Zato bomo vzgojno-izobraževalno delo v obstoječih oddelkih z zmanjšanim številom otrok izvajali z 2 strokovnima 
delavcema, ki ne prehajata med oddelki. Vsak oddelek bo zaključena enota, ki bo imela svoj urnik delovanja.  
 Načrtujemo skrajšanje poslovnega časa oddelka/vrtca v času izrednih razmer. Zaradi zagotavljanja 
varnostnih protokolov in stalnosti dveh strokovnih delavcev (brez prehajanja med oddelki) bo poslovalni čas vseh 
oddelkov 9 ur ( od 7h-16h).  

Uvajanje novo sprejetih otrok, zaradi spremenjene organizacije dela in potrebne prisotnosti staršev v 
oddelku, zaenkrat še ne bo mogoče. 

OTROCI 
Zaradi zaščite otrok pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi. V vrtec 

se lahko vrnejo le zdravi otroci, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, 
s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, posvetujte z 
izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine.  

Starši boste morali pred ponovnim vstopom v vrtec, ob prihodu otroka v oddelek, oddati strokovnim 
delavcem podpisano izjavo, ki vam jo prilagamo k obvestilu. Scan podpisane izjave lahko  posredujete na oddelčni 
e-mail v tem tednu do petka. Brez vaše podpisane izjave, da je otrok zdrav, otroka ne smemo sprejeti. Prosimo 
vas, da spremljate zdravstveno stanje otroka in v primeru, da zboli, obvestite vrtec in otroka ne pripeljete.  

V času epidemije oziroma prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig. Otroci jasličnih 
oddelkov lahko prinesejo ninice in dude v vrečki, ki jih bodo strokovni delavci shranili ločeno od ostalih.  

STARŠI OZIROMA OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM  
Ob vstopu v vrtec morate odrasli obvezno nositi svoje zaščitne maske.  V garderobi si nujno razkužite 

roke. Prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 - 2 m z drugimi starši in otroki ter s strokovnimi delavci. V garderobi 
vrtca se ne zadržujte dlje kot je nujno potrebno.  

Otroci v vrtcu ne bodo nosili mask, rok ne bodo razkuževali, ampak si jih bodo večkrat dnevno temeljito 
umivali. Veliko časa bodo preživeli na prostem, zato prosimo, naj imajo s seboj rezervno garderobo, ki jo prinašate 
in odnašate dnevno. Zunaj bodo v vseh vremenskih pogojih, zaželeni so škornji, pelerina ali dežnik.  
Starši boste o dejavnostih v oddelku obveščeni po e-pošti. Prosimo vas, da jo redno prebirate. 

PLAČILO VRTCA 
Oskrbnino vrtca bodo plačevali v času izrednih razmer samo starši otrok, ki bodo vključeni v vrtec 

oziroma so oddali namero o prisotnosti otroka v vrtec. Za posamezen dan odsotnosti otroka znotraj najavljenega 
obdobja prisotnosti, se vam odbije le znesek prehrane (skladno s pogodbo).  

Otroci, ki v času epidemije v RS vrtca ne bodo obiskovali, so do 31. 5. 2020 opravičeni plačila vseh 
obveznosti.  
Vaše namere o prisotnosti otroka v vrtcu bodo iz oddelkov spremljali tedensko (vsako sredo vas bodo povprašali 
o prisotnosti v prihodnjem tednu). 
O vseh nadaljnjih ukrepih in protokolih ravnanja vas bomo sproti obveščali po elektronski pošti, na spletni strani 
vrtca in oglasni deski. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in strpnost.  

Veselimo se ponovnega srečanja z vami. 

Prijazno pozdravljeni.                                                                                                           Mateja Štih, ravnateljica 

mailto:vrtec.sentvid@guest.arnes.si

