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                                                         ZAPISNIK 

          2. seje Sveta staršev Vrtca Bled, ki je bila v torek, 29.12.2020 ob 17.00 v orodju ZOOM 

 

Prisotni člani Sveta staršev Vrtca Bled: 

Urša Cerkovnik, Ana Ambrožič Šmit, Teja Klinar, Katja Kolman, Kim Slivnik, Karolina Pretnar, Andreja 

Žarn, Neža Pirih Zupan, Biljana Knežević , Mateja Maja Hrovat, Nina Janša, in Nataša Žvegelj 

Ostali prisotni: 

Ravnateljica: Helena Ule, svetovalna delavka: Barbara Falle 

Odsotni: 

Ana Ambrožič Šmit, Nataša Anderle, Martina Lavrič, Tijana Intihar, Saša Zupan, Marša Jekovec, Petra 

Jamar Rozman 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Uvodni pozdrav 

2. Pregled dela v času epidemije 

3. Napoved ponovnega odprtja vrtcev 

4. Vprašanja in pobude 

K 1. točki 

Ravnateljica pozdravi navzoče. Predsednica enako in nadaljujem z vodenjem seje. 

Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Bled z dne 28.9.2020. 

K 2.točki 

Predstavitev niza podpore otrokom in staršem v času epidemije s strani strokovnih delavk. Zoom 

druženja, tedenski maili z napotki, pravljicami, ugankami, gibalno vsebino, filmi itd. Pošiljanje pošte 

na dom. Telefonski klici. 

Odprtje FB profila Vrtca, kjer se najdejo namigi za skupno druženje družin. Filmčki škratov, dedek 

mraz,itd. 

Pohvale strokovnim delavkam za podporo v času epidemije s strani predstavnikov skupin: Polžki, 

Veverice, Medvedki, Žabice, Ribice, Račke, Čebelice, Pingvinčki. 



K 3.točki 

Vodstvo vrtca vsakodnevno spremlja spremembe priporočil. Stalna pobuda s strani Vrtca Bled in 

ostalih vrtcev, k popolnemu odprtju ob zavedanju pomembnosti za celostni razvoj otroka. 

Konkretnih informacij o odprtju vrtcev še ni. Odprtno pismo ministrstvu, naj vendarle dajo navodila 

za 4.1.2021, je bilo poslano danes. O pričakovanem odprtju vrtca, bo sporočilo posredovano preko 

WEB aplikacije. 

Protokoli za odprtje vrtca so pripravljeni glede na izkušnje prvega vala. Mehurči vzpostavljeni, hišni 

red bo prilagojen. Otroke lahko v vrtcu oddajo in prevzamejo samo zdravi starši oz. skrbniki. 

Inšpekcijski pregled je bil opravljen. Govorilne ure vseh skupin bodo potekale prek orodja Zoom oz. 

drugih e poti. 

K 4. točki 

Prošnja staršev za pregled časovnih nastavitev WEB aplikacije. Sporočila nekateri prejemajo 

prepozno. 

Zahvala staršem s strani vodstva vrtca Bled pri 'projektu Starostnik' (pisma, voščila za starostnike v 

domu). 

Pobuda svetovalne delavke Barbare Falle o skrbi za prepoznavanje stiske staršev in družin. 

Opogumljanju in pomoči le tem. Širjenje glasu, da je vrtec tudi tu, da prisluhne in nudi potrebno 

pomoč. 

Vrtec v času epidemije pomaga s pripravo toplih obrokov. 

Povabilo staršem na ogled sklopa predavanj in pogovorov v okviru pozitivne psihologije Nastje Mulej 

od 6.1.2021 dalje na FB profilu v okviru Šole za starše. 

 

Sejo smo zaključili ob 18. uri. 

 

Predsednica Sveta staršev Vrtca Bled 

Nataša Žvegelj, l. r. 


