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- Staršem otrok Vrtca Pod Gradom 

 

Spoštovani starši, 

obveščam vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju ukrepov za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19. Vrtci bomo tudi v tednu od 18. do 22. 1. 2021  poslovali v zmanjšanem obsegu, 
ki skladno s sklepom župana MOL zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva res ne 
morejo zagotoviti na drug način. Starši, ki otrok ne boste pripeljali v vrtce, boste oproščeni plačila oskrbnine.  

O potrebi po nujnem varstvu v naslednjem tednu obvestite vzgojiteljico/pomočnico vzgojiteljice vašega otroka, 
preko eAsistenta, jutri do 13. ure. Preko eAsistenta vam bomo sporočili v katerem oddelku in s katerimi 
strokovnimi delavkami bo vaš otrok. Prav tako sporočite uro prihoda in odhoda otroka v vrtec in se teh ur dosledno 
držite, saj na podlagi tega oblikujemo urnike strokovnih delavk. 

V vrtcu se v celotnem obdobju epidemije organizacijsko prilagajamo in varno izvajamo vzgojno izobraževalni 
proces. V največji možni meri skrbimo za stalnost »mehurčkov« in kadra. Žal pa to vedno ni mogoče zagotoviti. 
Strokovne delavke so odsotne iz naslova pravice varstva svojega otroka, izobraževanja ali bolniške odsotnosti. 
Vsak petek se sestanem z vodjami vseh enot in skupaj pregledamo potrebe staršev in razpoložljivost kadra. 
Skupaj nato oblikujemo optimalne »mehurčke«, tako da sledimo priporočilom NIJZ-ja, Ministrstva za zdravje 
in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  

Lepo vas prosim za razumevanje in potrpljenje, kadar v oddelku ni strokovne delavke vašega otroka. Med 
enotami si pomagamo tako, da razporejamo strokovne delavke tja kjer je to potrebno. Zagotovo pa se vsi 
trudimo za čim bolj kakovostno vzgojno izobraževalno delo z vašimi otroki, ki pa je v teh pogojih drugačno. 
Načrtovanje dejavnosti v oddelku je kratkotrajnejše, zgolj tedensko, dejavnosti so prilagojene manjšim 
skupinam otrok, delo poteka bolj individualno, prilagojeno je starostno heterogenim skupinam, včasih pa tudi 
spoznavanju novih prijateljev ali novih strokovnih delavk. Velik poudarek dajemo na spoznavanju veščin za 
ohranjanje zdravja. 

Ponovno vas prosimo, da ste pozorni na zdravstveno stanje otroka in v primeru pojava bolezenskih znakov 
otroka obdržite doma.  

Bistveno za zaščito pred okužbo je, da smo vsi, ki prihajamo v vrtec, zdravi. 

 

S spoštovanjem, 

                                                                                                                                 ravnateljica: 

                                  Ajda Šimnic 

Poslano: 

- elektronsko po eAsistentu; 
- objavljeno na spletni strani vrtca. 

Datum:  14. 1. 2021 


