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Publikacija Vrtca pri osnovni šoli Muta

Vzgoja ni priprava na življenje; vzgoja je življenje.
(John Dewey)

Ravnateljica:
Anita Ambrož, prof.

SPOŠTOVANI STARŠI
Pred vami je publikacija za novo šolsko leto, v kateri so zapisani vsi pomembni podatki, program in delo v
našem vrtcu. Vrtec je ustanova, ki staršem zagotavlja varstvo, otrokom pa nudi pestro okolje za razvoj na
vseh področjih.
V letu 2020 praznujemo velik praznik, 90. obletnico ustanovitve vrtca na Muti. Žal so nam razmere v tem
letu preprečile praznovanje tako, kot smo si ga zamislili. Verjamemo, da bo prišel čas, ko bomo spet lahko
skupaj praznovali, pogledali v preteklost in še raje v prihodnost. Verjamemo, da bo skrb za predšolsko
vzgojo v občini Muta še naprej ostala prioriteta tudi z izgradnjo še kako potrebne nove zgradbe za vse
otroke.

SPOŠTOVANI OTROCI
Otroštvo mora biti najlepši čas v življenju, najbolj brezskrben in najbolj mavričen. Želimo vam prijetno
bivanje in počutje v našem vrtcu, veliko otroškega smeha, raziskovanja, prvih besed in korakov.
Spletite prijateljstva, ki vas bodo spremljala še dolgo v šolske dni, morda celo v odraslost.

Pomočnica ravnateljice za vrtec:
mag. Helena BOH
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PODATKI O VRTCU
Ustanovitelj šole je Občina Muta. Smo enota zavoda OŠ Muta, ki jo je ustanovila Občina Muta. Občinski
svet Občine Muta je na svoji 21. redni seji dne 2. 10. 1996 sprejel odlok o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Muta, kar je bilo objavljeno v MUV 22/96, ki je začel veljati osmi dan
po objavi v MUV, to je dne 17. 10. 1996.
VRTEC MUTA PRI OŠ MUTA
Šolska ulica 6
2366 Muta
Tel.: 02 887 95 20 (tajništvo šole)
E-mail: group1.ossgmu@guest.arnes.si
RAVNATELJICA
Anita AMBROŽ, prof.
POMOČNICA RAVNATELJICE V VRTCU
Maja OMULEC, dipl. vzgojiteljica
02 887 95 40
E-mail: vrtec.muta@guest.arnes.si
POSLOVNA SEKRETARKA
Natalija PAVALEC
02 887 9523
E-mail: racunovodstvo.ossgmu@guest.arnes.si
SVETOVALNA DELAVKA
Maša PASTERK
SPECIALNA PEDAGOGINJA
Marijana Senica
POMOČNICA KUHARICE IN PERICA
Doroteja MERŠAK, nadomešča Marjeto GRUBELNIK
ČISTILKI
Nadja ČREŠNIK, Helena PUŠNIK
HIŠNIK
Jože FIŠER, Stanko ŽVIKART
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PODATKI O ENOTAH VRTCA IN DELOVNIH ČASIH ENOT

1.
VRTEC MUTA PRI OŠ MUTA
Gortinska cesta 5
2366 Muta
Tel.: 02 887 95 40
E-mail: vrtec.muta@guest.arnes.si

Otrok je lahko v
vrtcu največ 9 ur
dnevno!

Vrtec je odprt od 5.20 do 16.00 ure.
Poslovni čas vrtca je fleksibilen in se lahko vsako leto spreminja ter prilagaja potrebam staršev. Otroci so od
5.30 do 8.00 ure združeni, prav tako se združujejo po 14.30 uri. Prostori vrtca so namenjeni otrokom od 1.
– 6. leta.
Prostori vrtca na Zgornji Muti:

štiri igralnice

dvoje sanitarij

dve garderobi

igrišči za prvo in drugo starostno obdobje

dva oddelka vrtca sta v prizidku OŠ Muta (1. triada)

2.
VRTEC MUTA PRI OŠ MUTA, oddelka Spodnja Muta
Kovaška ulica 8
2366 Muta
Tel.: 02 887 95 41
E-mail: vrtec.muta@guest.arnes.si
Vrtec je odprt od 6.30 do 15.30 ure.
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Otroci so od 6.30 do 8.00 združeni, prav tako se združujejo po 14.30 uri v eno skupino.
Prostori vrtca so v bloku in so namenjeni otrokom starim od 1. - 6. let. Zaradi manjše kvadrature je število
otrok v teh oddelkih nižje od normativa.

DAN V VRTCU
Vrtčevski dan ima svojo zgradbo. Pri delu sledimo smernicam, ki jih narekuje zakonodaja s področja
predšolske vzgoje. Otroci so do 8.00 ure združeni v eno ali dve skupini, kjer potekajo dejavnosti v času
zbiranja (igre po želji, vodena dejavnost). Ob 8.30 uri je v vseh skupinah zajtrk.

Med 9.00 in 11.00 uro potekajo načrtovane vodene dejavnosti. Dejavnosti se med seboj prepletajo, ob tem
se upoštevajo interesi in potrebe otrok. Vsakodnevno (razen v izjemnih okoliščinah) je organizirano bivanje
na prostem, ki je lahko na otroškem igrišču ali kot sprehod po bližnji okolici vrtca. Otroci do 3. leta starosti
imajo ob 11.00 uri kosilo, ki mu sledi počitek (spanje). Starejši otroci imajo kosilo ob 11.30 uri. Počitek
prilagajamo potrebam otrok (spanje, počivanje na blazini, igra pri mizi). Po počitku se nadaljujejo
dejavnosti po programu.
Da bo delo v našem vrtcu potekalo nemoteno, vas prosimo, da svojega otroka v vrtec pripeljete najkasneje
do 8.30 ure.

PRIKAZ ORGANIZIRANOSTI DELA
Predšolska vzgoja oz. posamezni programi potekajo v dveh starostnih obdobjih:

prvo starostno obdobje (starost otrok od 11. meseca starosti do tretjega leta starosti),

drugo starostno obdobje (starost otrok od tretjega leta do vstopa v šolo).
V tem šolskem letu se bo delo izvajalo v 8 oddelkih:

3 homogeni oddelki prvega starostnega obdobja

1 kombinirani oddelek

4 heterogeni oddelek drugega starostnega obdobja
Vzgojno-izobraževalno dejavnost v vrtcu opravljajo strokovno usposobljene diplomirane vzgojiteljice
predšolskih otrok, vzgojiteljice predšolskih otrok - pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok.
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STROKOVNI TIMI
ODDELEK

VZGOJITELJICA

POMOČNICA VZGOJITELJICE

1 – 2 leti

Saša PODSTENŠEK

Nastja SLEMNIK

2 – 3 leta

Tamara HUSIČ

Jana ESIH (Anita ANŽELAK)

1 – 2 leti – Sp. Muta

Vesna VERHOVNIK

Nataša KOŠIR

2 – 4 leta

Urška MIKLAVC

Simona HARNIK

3 – 5 let

Maja OMULEC, Suzana ERŠTE

Suzana ERŠTE

4 – 6 let

Olga ČERU

Vesna KOTA

3 – 6 let – Sp. Muta

Maja JERČIČ

Natalija ERJAVC

5 – 6 let

Anita KLUG

Suzana ZNAJDEN

CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE








razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje lastne
identitete,
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, spodbujati čustveno doživljanje in izražanje,
negovanje radovednosti, raziskovalni duh, domišljijo in intuicijo ter razvijati neodvisno
mišljenje,
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora, kasneje pa tudi
branja in pisanja,
spodbujanje gibalnih sposobnosti spretnosti,
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
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PREDSTAVITEV PROGRAMA
Program vrtca upošteva veljavni nacionalni dokument – KURIKULUM ZA VRTCE.
DNEVNI PROGRAM
Celodnevna oblika vzgoje in varstva: 6 – 9 ur

za otroke od 1.- 6. leta v enoti vrtca na Zgornji Muti.

za otroke od 1.- 6. leta v enoti vrtca na Spodnji Muta.

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2020 / 2021
GOVOR IN PREDBRALNE SPRETNOSTI
Vrtec Muta se je vključil v projekt OBJEM – Razvoj bralne pismenosti, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. Projekt
traja 5 let, v tem času pa bomo naredili različne analize stanja in pripravili pestre dejavnosti na tem
področju. V tem sklopu bomo izvajali tudi aktivnost Cicibralček, ki je v našem vrtcu že utečena. Otrokom
moramo biti odrasli vzgled, tako pri govoru kot pri vedenju.

DRUGE POMEMBNE NALOGE
ZDRAVJE V VRTCU
Nadaljevali bomo z vsemi aktivnostmi na področju zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

GIBANJE
Gibalni razvoj je v predšolskem področju zelo pomemben. Raziskave kažejo, da se otroci danes premalo
gibajo, so okorni, imajo slabše razvito motoriko. Gibanje je zato vsakodnevna aktivnost v vseh skupinah.
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Poleg gibalnih minutk v igralnicah, telovadnici in na prostem, smo vključeni tudi v nacionalna programa
MALI SONČEK, ki je namenjen otrokom starosti 2-6 let in se izvaja v vseh skupinah (razen jaslični oddelek)
in FIT4KID z elementi FIT pedagogike (fit hidracija in fit aktivno igrišče). Koordinatorica dejavnosti je
vzgojiteljica Maja Jerčič.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Izvajamo jih strokovne delavke vrtca in z njim poglabljamo doseženo kakovost strokovnega dela v vrtcu. Te
dejavnosti so vpletene v vsakodnevno življenje vrtca, so del izvedbenega kurikula in so namenjene vsem
otrokom.



















GLASBENA DEŽELA (glasbena urica v glasbeni učilni OŠ Muta, vodi učitelj glasbe)
TELOVADBA V ŠOLI
PORTFOLIO OTROKA (1. starostno obdobje)
PRAZNOVANJA ROJSTNIH DNI S SADJEM
ZDRAVSTVENA VZGOJA Z MEDICINSKO SESTRO
PROJEKT FIT 4 KID
PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
CICIBRALČEK
CICIBAN V KNJIŽNICI
TEDEN OTROKA
NOVOLETNO PRAZNOVANJE
PUSTOVANJE V KRAJU
VARNO S SONCEM
VARNO V PROMETU - PASAVČEK
MALI SONČEK
ZAKLJUČNO DRUŽENJE S STARŠI

DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne obogatitvene dejavnosti pa se izvajajo izven rednega dela vrtca in so namenjene otrokom od
dopolnjenega 4. leta do vstopa v šolo. Izvajajo se v vrtcu ali izven njega. Priporočamo, da otrok izbere
največ dve dejavnosti.
Katere dejavnosti bodo na voljo v novem šolskem letu, boste izvedeli na prvem roditeljskem sestanku.
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V našem vrtcu se vsak dan dogajajo zanimive stvari. Otrokom so na voljo dejavnosti, ki so raznolike, poučne
in otrokom predstavljajo tudi razvojni izziv. Pomembno je, da otrokovega razvoja tudi doma ne zavirate, ga
spodbujate in pomagate, kjer je to res potrebno. Ne delajmo stvari namesto otrok.

VZGOJNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V VRTEC
To so različne, krajše ali daljše vzgojne dejavnosti, ki jih vrtec organizira in povabi predšolske otroke, ki niso
vključeni v vrtec. Te dejavnosti so ob tednu otroka, novoletne praznovanju, pustovanju in ob vpisu (za
novince). Otroci se lahko (ob predhodni prijavi) pridružijo na telovadbi vsak prvi četrtek v mesecu.

NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI
Nekatere dejavnosti, ki so plačljive, potekajo izven vrtca in jih organizirajo zunanje ustanove. Preko našega
vrtca boste lahko otroka na to dejavnost tudi prijavili. Spodaj so naštete le nekatere, ki jih najdete v ožjem
okolju. Dejavnosti so plačljive.
GLEDALIŠKI ABONMA – v sodelovanju z Vrtcem Vuzenica se lahko vpišete v gledališki abonma. Predstave so
v Modri dvorani Vuzenica (3-4 na leto).
MALČKOV ŠPORT – telovadba 1x mesečno
PLESNO-REKREACIJSKI KLUG HARMONIJA – vpisuje v program ritmika deklice starejše od 4. let
SMUČARSKA ŠOLA DR7 – izvaja tečaj smučanja in plavanja za starejše otroke

PREHRANA
Prehrana za otroke se pripravlja v šolski kuhinji in se odvaža v razdelilne kuhinje. Prehrana je pripravljena v
skladu s priporočili Zavoda za zdravstveno varstvo. Otroci vsak dan uživajo sveže sadje ter imajo ves čas na
voljo vodo za pitje. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravljamo tudi diete za alergike. Starši so dolžni
takoj sporočite vsako spremembo v zvezi z alergijo (izboljšanje, poslabšanje). V primeru prilagoditev hrane
se obrnite na vodjo vrtca.
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VPIS OTROK
Vpis otrok poteka v mesecu marcu. V vrtec se lahko vpišejo otroci, ki:
bodo 1.9. stari vsaj 11. mesecev in
imajo z vsaj enim staršem stalno prebivališče v Občini Muta.
Otroci, ki niso dovolj stari, se razvrstijo na evidenčno listo, ki pa ne pomeni rezervacije mesta. Na prosto
mesto lahko kandidirajo šele, ko otrok dopolni 11. mesecev. Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje
programe tudi med letom, če so še prosta mesta v oddelku.
Vpisnico najdete starši na spletni strani vrtca. Vse informacije o vpisu lahko dobite pri vodji vrtca.

PREKINITEV POGODBE ALI IZPIS
V primeru izpisa otroka iz vrtca velja 30. dnevni odpovedni rok, od dneva oddaje pisne odpovedi (izpisnice)
v vodji vrtca. Otrok, ki se izpiše, nima prednosti pred drugimi pri vpisu za naslednje leto.

SODELOVANJE S STARŠI









roditeljski sestanki (september, april)
pogovorne ure – prvi torek v mesecu od 14.30 – 15.30 ure in po dogovoru
predavanja
svet staršev (vsak oddelek ima 1 predstavnika)
Vabimo vas, da se
skupna praznovanja in prireditve
odzivate našim
vsakodnevne izmenjave informacij s strokovnimi delavkami
povabilom na
oglasna deska
srečanja.
program eAsistent

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA



S svojim ravnanjem, vedenjem in delom prispevate h kvaliteti programa in ugledu vrtca.
Zagotovite spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca z osebo staro najmanj 10 let, za kar
je potrebno vaše pisno soglasje;

Otroka osebno predate strokovni delavki ter jo ob predaji informirajte o posebnostih
(zjutraj morate sporočiti vsako spremembo počutja otroka, odhod otroka domov ali osebo, ki
pride po otroka);

Se po svojih zmožnostih vključujete v različne oblike sodelovanja;
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Posredujete natančne in verodostojne osebne podatke, zaradi nujnega in hitrega pretoka
informacij med vrtcem in domom;
Upoštevate natančna navodila vodstva oz. vzgojiteljice za zdrav otrokov razvoj;
Bolnega otroka ne vključujete v vrtec;
Redno plačujete ceno programa na osnovi Pravilnika o plačilih vrtca;
Upoštevate delovni čas vrtca in dovoljeno mejo bivanja v vrtcu ( največ 9 ur).

SODELOVANJE Z OŽJIM IN ŠIRŠIM OKOLJEM

V vzgojno-izobraževalne dejavnosti se redno vključujejo tudi zunanje ustanove, zavodi, sodelavci.
Obiski gostov so vedno pravo doživetje in otroci pridobijo znanja iz prve roke. Vsakodnevno sodelujemo z
Osnovno šolo Muta, saj obiskujemo glasbeno deželo, telovadnico, knjižnico in tudi učence. Prav tako učenci
prihajajo v vrtec, berejo zgodbe, zaigrajo igrico ali kakšen instrument.
Redno sodelujemo z Občino Muta, Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi, Centrom za socialno delo,
Knjižnico Muta in Radlje ob Dravi, Srednjo šolo Muta in Slovenj Gradec in posameznimi gosti, ki so
pripravljeni priti k nam. V letošnjem šolskem letu bodo v vrtcu opravljali obvezno praktično pedagoško delo
dijaki Srednje šola Muta in 3. Gimnazije Maribor, smer predšolska vzgoja in študentke iz Pedagoške
fakultete Maribor. Mentorstvo bomo omogočili tudi drugim kandidatom iz tega področja.
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V VRTEC SAMO ZDRAV OTROK
Otroka, ki kaže očitne znake bolezni, lahko strokovna delavka zavrne. Prav tako je strokovna delavka dolžna
obvestiti starše v primeru poslabšanje zdravstvenega stanja otroka, starši pa so dolžni v najkrajšem času
priti po otroka v vrtec.
Zaradi situacije COVID-19 bodo v tem šolskem letu veljali posebni higienski in varnostni režimi po
priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Strokovne delavke bodo starše opozarjale na
nespoštovanje ukrepov in omejitev.
V vrtec ne sme otrok, ki:
 je imel v zadnjih 48. urah povišano telesno temperaturo ali drisko ali je bruhal,
 ima izpuščaj (z ali brez vročine), razen po pikih insektov ali neinfekcijskih izpuščajih,
 ima uši ali garje – otrok sme v vrtec, ko je uspešno opravljeno razsuševanje ali izveden postopek
zdravljenja garij,
 ima gnojni izcedek iz oči ali noska,
 je bil v stiku s COVID-19 okuženo osebo v roku 14 dni od prihoda v vrtec.
Če je otrok odsoten zaradi nalezljive bolezni, o tem takoj obvestite vrtec! Otrok, ki kaže bolezenske znake,
pomeni nevarnost za okužbo drugih otrok in zaposlenih. Otrokom v vrtcu ne dajemo zdravil (izjema so
vročinski krči, alergije, astma – po predhodnih navodilih zdravnika in soglasju staršev).

SPOROČANJE ODSOTNOSTI OTROKA
V primeru, da otrok zboli, ima pregled ali počitnice, ste to dolžni sporočiti.
Odsotnost vašega otroka sporočite tako, da ga odjavite v programu eAsistent (do 8. ure zjutraj) ter pod
razlog zapišite, zakaj je odsoten.
Za otroke, ki so pravočasno odjavljeni (do 8.00 ure) se za dan odsotnosti odštejejo stroški živil. Enako velja
za odsotnost do 30 dni. Če pa je otrok odsoten nad 30 dni in predložite zdravniško potrdilo, se odšteje še
30% oskrbnine.

DELO V POČITNICAH
V dnevih med prazniki, šolskimi in letnimi počitnicami racionalno organiziramo delo glede na število otrok,
ki potrebujejo naše storitve, zato otroke združujemo. Staršem v ta namen razdelimo ankete, v katerih
zapišejo prisotnost svojega otroka v času počitnic. Enota Spodnja Muta je v tem času zaprta.
Če je v počitnicah prijavljenih manj kor 5 otrok, je lahko vrtec za določen dan ali obdobje zaprt.
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REZERVACIJA MESTA V ČASU POLETNIH POČITNIC
V času šolskih poletnih počitnic lahko starši ob eno- ali dvomesečni odsotnosti otroka iz vrtca koristijo
rezervacijo. V tem primeru plačajo 30% oskrbnine po veljavni odločbi o znižanem plačilu vrtca. To plačilo pa
velja samo za prvega otroka.

SVETOVALNA IN LOGOPEDSKA SLUŽBA
V vrtcu deluje svetovalna služba, ki jo vodi Maša Pasterk. Glavni cilj je omogočiti in podpreti optimalni
razvoj vsakega otroka ter skupaj s strokovnimi delavkami in starši ustvariti pot, ki bo otroku v pomoč in
veselje.
Logopedinja svetuje in pomaga otrokom, ki imajo govorno jezikovne motnje. V primeru večjih motenj
lahko poiščete pomoč v ZD Radlje ob Dravi. Urnik dela bo objavljen na oglasnih deskah vrtca.
Otrokom je na voljo tudi pomoč specialne pedagoginje Marijane Senica, ki izvaja dodatno strokovno pomoč
v osnovni šoli.

ŠE NEKAJ NASVETOV



Za uvajanje si vzemite čas. Vi boste bolj mirni, otroku bo vstop v vrtec čim lažji.
Vključitev otroka v vrtec je za otroka velika sprememba, zato bo potreboval več vaše
pozornosti, potrpežljivosti in nežnosti.

Spodbujajte ga, da govori o vrtcu ali izrazi morebitne stiske tudi s pomočjo igre ali risbe.

Omogočite mu, da v vrtec prinese najljubšo igračo ali predmet, s katerim se bo potolažil.
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Naklonjeno in sproščeno se pogovarjajte z vzgojiteljico oz. pomočnico vzgojiteljice. S tem
mu pomagate, da se bo v vrtcu dobro počutil.
Držite svoje obljube ter imejte stalen ritem prihodov in odhodov, saj to daje otroku
občutek varnosti in zaupanja.
Ne bojte se biti dosledni. To je otrokom všeč, saj vedo kaj smejo in česa ne.
Upoštevajte nasvete strokovnih delavk našega vrtca.
Spremljajte našo spletno stran vrtca Muta, kjer objavljamo pomembne informacije in
zanimive dogodke : http://www.osmuta.si/vrtec/
komunicirajte z nami tudi preko programa eAsistent za vrtce.

Vzgajajte z
ljubeznijo, a bodite
dosledni!
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Publikacija Vrtca pri osnovni šoli Muta

VRTEC MUTA pri OŠ MUTA

Založnik:
OŠ MUTA
Za šolo ravnateljica:
Anita AMBROŽ, prof.
Priprava vsebine:
mag. Helena BOH

Tisk in naklada:
BL3K, 160 izvodov
Muta, avgust 2020
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