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OBVESTILO OB ZAČETKU LETA 
  

Spoštovani starši, 

 

ob skorajšnjem začetku novega šolskega leta vas lepo pozdravljam.  

 

V kuverti ste skupaj s tem obvestilom prejeli tudi vabilo vzgojiteljic vašega otroka, na katerem je 

napisano, v kateri skupini bo vaš otrok v šolskem letu 2020/2021. V tem letu bomo imeli en polovični 

oddelek 1. starostnega obdobja in dva kombinirana oddelka, kar pomeni, da so v njem otroci 1. in 2. 

starostnega obdobja. Nekateri otroci bodo imeli drugi dve vzgojiteljici kot v iztekajočem se šolskem 

letu. Bodite pozorni na to, da bo otrok mogoče ponovno potreboval nekaj časa, da se navadi na nove 

okoliščine. Uvajanje novincev bo potekalo na prilagojen način. Za podrobnejše informacije bodo starši 

obveščeni preko e-pošte. Staršem novincev priporočam, da si preberejo Publikacijo vrtca 

http://www.osnovnasolaprevole.si/wp-content/uploads/2019/10/Publikacija-vrtca-2019_2020.pdf. 

 

Opomnila bi vas tudi na to, da v vrtcu še vedno veljajo preventivni ukrepi za preprečevanje širjenja 

koronavirusa. Prosim vas, da še naprej dosledno upoštevate, da si morate odrasli pred vstopom v vrtec 

razkužiti roke ter da je v prostorih vrtca za starše obvezno nošenje zaščitne maske. Podrobnejša 

navodila si lahko preberete na spletni strani šole http://www.osnovnasolaprevole.si/wp-

content/uploads/2020/05/Vrtec-pri-O%C5%A0-Prevole-Protokol.pdf. 

 

Zaradi preprečevanja širjenja kakršnihkoli okužb, vas prosim, da v vrtec pripeljete le popolnoma 

zdrave otroke. Če bodo vzgojiteljice pri vašem otroku opazile znake slabega počutja ali morebitnih 

bolezni, vas bodo o tem obvestile in vas prosile, da čim prej pridete po otroka. Več o tem si lahko 

preberete v dokumentu, ki ga najdete na sledečem spletnem naslovu 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Sektor-za-predsolsko-vzgojo/Dokumenti-

smernice/Priporocila_ukrepanje_nujna_stanja_18_6_12.pdf. 

 

Vsak otrok naj ima v manjšem nahrbtniku vedno dva čista kompleta oblačil. Za otroke, ki potrebujejo 

pleničke, vas prosim, da prinesete nov paket plenic in vlažnih robčkov. Vsi otroci naj v vrtec prinesejo 

tudi dve škatli papirnatih robčkov in copate.  

 

Za kakršnakoli dodatna vprašanja me pokličite na telefonsko številko 07 38 85 295 ali mi pišite na e-

naslov mojca.podpadec@osnovnasolaprevole.si.  

 

Zahvaljujem se vam za razumevanje in sodelovanje ter vam želim uspešno in zdravo leto, 

 

 

 

 

 

Mojca Podpadec, 

pomočnica ravnatelja za vrtec
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