
    
 

 
ZAPISNIK  (2. del – vrtec) 

1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022, ki je potekala 28. 9. 2021, z nadaljevanjem za 
vrtčevski del po skupnem delu ob 17.30 v Vrtcu Hoče. 
 
Prisotni:  (PRILOGA – LISTA PRISOTNOSTI) 13 staršev/18,  
Opravičeno odsotni: predstavnice skupin Navihanci, Raziskovalci, Pikapolonice, Miške in Cofki.  
 
TČ 5  
Pregled Zaključnega poročila o realizaciji vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu šolskem letu 
2020/2021 
Podpredsednica Sveta staršev Ertl Katja je pozdravila vse zbrane in nas opomnila na gradivo, 
ki smo ga prejeli po spletni pošti in so predmet obravnave na seji Sveta Staršev.  
Pomočnica ravnatelja za vrtec, Marija Trpin, sem podala poročilo o realizaciji letnega 
delovnega načrta za preteklo šolsko leto. Izpostavila sem, da je delo v skupinah potekalo po 
načrtovanih smernicah, na žalost pa nismo realizirali vseh načrtovanih dejavnosti, v katerih bi 
naj prisostvovali starši ali zunanji sodelavci. Skupaj s starši smo izpeljali samo slovo Mini 
maturantov po posameznih skupinah v mesecu juniju. Staršem smo posredovali posnetke ob 
novem letu, marčevskih utrinkov in zaključne prireditve v mesecu juniju, na katerih zaradi 
omejitev NIJZ-ja niso bili prisotni.  
Sklep 2:  
Predstavniki Sveta staršev vrtca so soglasno podali pozitivno mnenje k poročilu o realizaciji 
LDN za šolsko leto 2020/2021 (za je glasovalo - 13 staršev). 
 
TČ 6   
Obravnava letnega delovnega načrta zavoda za šolsko leto 2021/2022 
Pomočnica ravnatelja Marija Trpin sem podrobno predstavila Letni delovni načrt za  šolsko 
leto 2021/2022. Povedala sem med drugim, da je vrtec polno zaseden, in sicer je v vrtcu Hoče 
13 oddelkov (238 otrok) in v vrtcu Rogoza 5 oddelkov (95 otrok).  
Sklep 4:  
Predstavniki Sveta staršev vrtca so soglasno podali pozitivno mnenje k LDN za šolsko leto 
2021/2022. (za je glasovalo - 13 staršev). 
 
TČ 8 in 9  
Pobude in predlogi sveta staršev: 
Pri pregledu zapisnikov 1. roditeljskih sestankov, ni bilo nobenih posebnosti. 
Posamezni predstavniki skupin so poročali, da je zaenkrat vse v redu, so pohvalili kader in 
povedali, da se otroci dobro počutijo. 
Pobude predstavnikov: 

- Pobuda s strani staršev je bila, da se objavijo na oglasni deski telefonska številka za 
odjavo dietnih obrokov.  
Odgovor: Številka je objavljena na spletni strani vrtca, bomo pa jo dali na vse oglasne 
deske pred igralnicami. 
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- Pobuda staršev 1. starostnega obdobja je bila, da bi starši, ki imajo to možnost uvajali 
otroke – novinčke ob različnih urah.  

             Odgovor: Pobudo bomo v bodoče upoštevali.  
- Na vprašanje glede umivanja zob v vrtcu, Marija Trpin povem, da si otroci v tem 

šolskem letu zob v vrtcu ne umivajo zaradi covid situacije, ker ni možno zagotoviti 100% 
varnosti, kar se tiče prenosa okužb glede na dano situacijo. 

- Starši so opozorili na zračenje v času ko prihajajo po otroke, ker pri odpiranju vrat pride 
do prepiha in otroci sedijo tik pod oknom.  
Odgovor: Bom opozorila vse skupine, da se zrači, ko otroci niso prisotni v igralnici. 

- Pripomba staršev je bila, da otroci v predšolski skupini ne smejo prinašati igrač in ninic 
za počitek. 
Odgovor: Glede prinašanja igrač od doma v vrtec imamo jasna navodila NIJZ-ja, ki so 
bila na različne načine sporočena staršem tekom epidemije in tudi na roditeljskih 
sestankih so vzgojiteljice starše s tem seznanile. V predšolskih skupinah je dnevni 
počitek ob pravljici cca 30 min,  nato sledi umirjena igra, tisti, ki pa potrebujejo spanec, 
pa jim je to omogočeno. Teh 30 minut ni vezano na točno določeno uro – zakaj so bili 
otroci ob dveh na počitku –, saj v lepem vremenu starejše skupine izkoristijo, da so 
otroci čim dalje na svežem zraku in se kosilo pomakne na malo kasnejši čas in s tem 
posledično tudi počitek.  
 

 
Marija Trpin še povem, da se ob kakršnih koli težavah, ki se pojavijo v skupini otrok, starši 
obrnejo najprej na vzgojiteljico svojega otroka, lahko za pomoč in mnenje prosijo še  
svetovalno delavko Jasno Bohnec. V kolikor se zadeva na teh dveh nivojih ne uredi, se lahko 
informacija in reševanje težave oz. problematike prenese do vodstva zavoda.  
Starši se z vprašanji in pobudami obrnejo na svojega predstavnika skupine ali na vodstvo vrtca. 
 
Podpredsednica Sveta staršev zavoda Ertl Katja se je zahvalila vsem prisotnim za udeležbo in 
zaželela uspešno sodelovanje v šolskem letu 2021/22 
 
Sejo smo zaključili ob 18.10 uri. 
 
Hoče, 28. 9. 2021    
 
Zapisnik zapisala:                                           Sejo je vodila podpredsednica Sveta staršev zavoda: 
 
Trpin Marija, pomočnica ravnatelja                                                                         Ertl Katja 
 
                                                                                                             
 
 


