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Sporočilo za medije
Varstvo za otroke celjskih osnovnih šol in vrtcev
Celje, 13. marec 2020 – Ker bodo zaradi epidemije koronavirosa vsi vrtci, osnovne in srednje
šole od ponedeljka zaprti, bo Mestna občina Celje zagotovila nujno varstvo za otroke
staršev, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih
razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in
policiji ter v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva. Pogoj za sprejem
otroka v varstvo je, da nujno delo opravljata oba starša in da je otrok zdrav.
Varstvo za celjske osnovnošolce:
Varstvo za celjske osnovnošolce do vključno 5. razreda bo organizirano v prostorih III.OŠ in sicer
od ponedeljka do petka med 6. in 17. uro. Varstva v dneh vikenda zaenkrat ne bo.
Starši otrok, ki bodo upravičeni do te oblike varstva, se lahko obrnejo na telefonsko številko
031/343-057 oz. elektronski naslov aleksander.verhovsek@3os-celje.si.
Ob prijavi morajo starši predložiti pisno izjavo delodajalca, da opravljajo delo pomembno za
delovanje družbe in države v kriznih razmerah. Te podatke morajo navesti za oba starša.
Storitev za vse starše otrok celjskih osnovnih šol bo brezplačna. Otroka v varstvo in pri prevzemu
z varstva spremlja odrasla oseba.
Varstvo za celjske vrtčevske otroke:
Varstvo za vrtčevske otroke bo od ponedeljka, 16. marca, dalje zagotavljal za vse tri javne
celjske vrtce Vrtec Tončke Čečeve v enoti Gaberje (rumena hiša), Mariborska 43, Celje. Delo bo
organizirano v izmenah (dopoldne, popoldne) od 5.30 do 20.30 ure. Če se bo situacija
zaostrovala, pa bodo po potrebi poslovali tudi med vikendom oz. 24 ur. Potrebam staršem se
bodo sproti prilagajali.
Starši, ki so upravičeni do te oblike varstva, lahko svojega otroka prijavijo na e-naslov
vrtec.toncke.ceceve@siol.net oz. tel. št. 03 42 57 030. Ob prijavi morajo starši predložiti pisno
izjavo delodajalca, da opravljajo delo pomembno za delovanje družbe in države v kriznih
razmerah. Te podatke morajo navesti za oba starša. Podrobnejša navodila za prijavo bodo
objavljena na spletnih straneh vseh treh vrtcev.
V javnih vrtcih bodo za vse informacije dosegljivi po elektronski pošti in na telefonski številki
uprave posameznega vrtca, med tednom od 7.00. do 15. ure.
Skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so starši za čas, ko bodo vrtci
zaprti, plačila za vrtec oproščeni. Plačila so oproščeni tudi starši, ki bodo koristili nujno varstvo.
Vse celjske osnovne šole bodo v času zaprtja izvajale pouk na daljavo; s pomočjo elektronske
pošte, spletne učilnice in podobno. Podrobna navodila so objavljena na spletnih straneh šol.
Vodstva šol bodo preko svojih tajništev dosegljiva vsak dan od ponedeljka do petka.
Pouk v Glasbeni šoli Celje v celoti odpade. Podrobna obvestila so na spletni strani šole.
Pozivamo vse starše in otroke, naj dosledno upoštevajo navodila NIJZ. To med drugim
pomeni, da se otroci med sabo ne obiskujejo in omejijo osebne stike v največji možni meri.
Še enkrat opozarjamo, da zaradi omejitve širjenja virusa apeliramo na starše, da ne glede na
navedeno možnost varstva naredijo vse, da zagotovijo lastno varstvo v skladu z navodili
pristojnih služb.
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