
Obvestilo staršem pred odprtjem vrtca 
dne, 18.5.2020 

Kuzma,10. 5. 2020 

Spoštovani starši, 

skladno s prejetim obvestilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ) z dne 8. 5. 2020, vas obveščamo, da VVE pri OŠ Kuzma v ponedeljek, 18. 
5. 2020, ponovno odpira svoja vrata.  

Za optimalno organizacijo dela in sledenje navodilom, ki smo jih prejeli s strani 
MIZŠ in NIJZ, želimo od vas pridobiti informacijo o vstopu vašega otroka v vrtec.   

Kakor izhaja iz okrožnice, mora vrtec zaradi organizacije dela od staršev pridobiti 
podatke o številu otrok, ki jih bodo starši z 18. 5. 2020 vključili v vrtec. Prijava mora biti 
pisna in tedenska. Podatke o številu otrok mora vrtec sporočiti ministrstvu. Starši, ki 
bodo otroke s tem dnem vključili v vrtec, bodo dolžni plačevati vrtec. 

Pri organizaciji dela bomo upoštevali priporočila NIJZ o številu otrok v oddelkih (1. 
starostno obdobje – priporočeno število otrok 8 in 2. starostno obdobje – priporočeno 
število otrok 10) ter priporočila glede združevanja skupin. 

Jutri v ponedeljek,11. 5. 2020 vas bo poklicala strokovna delavka vrtca, kateri 
boste posredovali informacijo ali bo vaš otrok obiskoval vrtec , od 18. 5. 2020. 
Lahko pa pokličete tudi vi in sporočite svojo odločitev na telefonsko številko 
02 55 58 110 in 02 55 58 040 ali napišete na elektronski naslov 
angela.tivold@guest.arnes.si. Odločitve o prisotnosti otrok morajo biti 
posredovane do torka, 12. 5. 2020, do 12.00 ure. 

Za enkrat zbiramo prijave otrok za čas od 18. 5. 2020 do 30. 5. 2020, da 
organiziramo delo za ta čas. Po tem datumu se bodo predvidoma (če bo situacija 
ugodna) ukrepi sprostili. Vsi upamo in si želimo, da se počasi vrnemo nazaj v 
utečen sistem dela. 

Prosimo vas, da do torka, 12. 5. 2020, strokovnim delavkam sporočite tudi, ob 
kateri uri nameravate pripeljati otroka v vrtec in kdaj boste prišli ponj, znotraj 
običajnega poslovnega časa vrtca.  

Starši, ki boste otroka pripeljali v vrtec, morate izpolniti izjavo, da je otrok zdrav 
in izjavo o ponovni vključitvi otroka v vrtec v času izrednih razmer. Prosimo 
vas, da podpisano in izpolnjeno izjavo staršev pošljete po elektronski pošti ali 
prinesete s seboj v vrtec prvi dan. 

Za vse tiste starše oz. skrbnike, ki boste otroke imeli doma, vrtec ostaja 
brezplačen. To velja za čas razglašene epidemije – predvideno do 31. 5. 2020. 

Najpomembnejši ukrep, s katerim želimo preprečiti okužbe s COVID-19 v vrtcu je, da 
starši v vrtec pripeljete zdrave otroke. 
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Prejeli smo tudi priporočila Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za pediatrijo, ki 
je v sklepu opredelil zdravstvene omejitve za otroke za vrnitev v vrtec ob ponovnem 
odprtju (pošiljamo v priponki). Priporočila narekujejo tudi, da v primeru, da je v družini, 
v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene 
omejitve, otroku odsvetujejo vrnitev v vrtec. Starši naj se posvetujejo z izbranim 
osebnim zdravnikom - specialistom pediatrije oz. izbranim osebnim zdravnikom – 
specialistom splošne oz. družinske medicine. 

V prihodnjih dneh boste preko spletne strani obveščeni tudi o podrobnejših  
higienskih navodilih. 

 

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje in se hkrati veselimo ponovnega odprtja 
in srečanja z vami, ter vas lepo pozdravljamo. 

 

O najažurnejših informacijah vas bomo obveščali na spletni strani OŠ Kuzma in 
VVE pri OŠ Kuzma. 

 

Pomočnik ravnatelja za vrtec, Angela Tivold 

 

Ravnateljica, Jasminka Krpič 
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