
 
Ptuj, 9. 5. 2020 

 

OBVESTILO STARŠEM O MOŽNOSTI VKLJUČITVE PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC 

PTUJ OD 18. 5. 2020 

 

Spoštovani starši,  

sporočamo vam, da je v skladu s priporočili NIJZ predšolske otroke možno znova vključiti v vrtec od 

predvidoma 18. 5. 2020 dalje. Ob ponovnem odprtju bomo vrtci morali upoštevati varnostna navodila 

s katerimi bomo ščitili zdravje otrok hkrati pa poskušali najmlajšim v skladu z njihovimi razvojnimi 

potrebami omogočiti čim bolj sproščeno igro in bivanje v vrtcu. Potrebno bo veliko prilagoditev in 

protokolov, ki jih bomo v tem tednu pripravili. 

Glede na okrožnico Ministrstva za šolstvo z dne 8. 5. 2020 vas prosimo, da najkasneje do torka, 12. 

5. 2020 do 10.00 ure pisno preko eAsistenta sporočite vzgojiteljici vašega otroka ali potrebujete 

varstvo, oziroma kdaj bi želeli otroka vključiti v vrtec in koliko časa dnevno bo otrok  

predvidoma v vrtcu. Če otroka še ne boste vključili v vrtec prosimo napišite tudi to. Vsi, ki boste 

otroka vključili morate izpolniti še izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (Priloga 1).  

Priporočamo, da otrok, ki imajo zdravstvene omejitve še ne vključujete v vrtec oziroma se posvetujete 

s pediatrom. S strani Ministrstva za zdravje (razširjen strokovni kolegij za pediatrijo) smo prejeli 

seznam različnih obolenj, ki jih imajo otroci in bi potrebovali posebno zaščito in prilagoditev, v 

kolikor bi se starši odločili za obiskovanje vrtca. (Priloga 2)   

V vednost vam sporočamo, da zbiramo tudi izjave zaposlenih, ki se zaradi različnih zdravstvenih 

stanj ne bodo mogli vrniti na delo. V okviru vseh zbranih podatkov in proučitev okoliščin bomo 

lahko naredili oceno in izvedli priprave za odprtje enot Vrtca Ptuj. 

Časa za pripravo prostorov in organizacijo dela je malo zato vas prosimo, da nam čim prej 

sporočite vašo odločitev glede ponovne vključitve otroka v vrtec.  

Iskreno se vam zahvaljujemo za vašo potrpežljivost in prosimo za razumevanje ter sodelovanje še 

naprej.  

V želji, da ostanemo zdravi in skupaj poskušamo ustvariti najboljše pogoje za najmlajše vas lepo 

pozdravljam.  

 

Priloga 1; Izjava staršev pred vstopom otroka v vrtec 

Priloga 2; Opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke 

 

 


