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zAprsNrK l. TzREDNE SEJE svETA srensrv
zAvoDA vRrcI osttN' MoRAvsKE T,*LICE za Sor,sro LET' 20ts/20t6,

kije potekala v detrtek, II g.2016 ob 16.30 v Vrtcu Moravske Toplice

PRISOTNI:

- ravnateljica zavoda Simona Kaudid- Nataia Kudan, org. prehrane in ZHR.- predstavniki stariev in njihovi namestniki

OPRAVICENO ODSOTNI:

- Marjana Baraba
- Mi{ana Halas
- Valerija Dand Sabotin
- Lidija Vudkid
- Bojan Suilek
- Petra Silec

DNEVNI RED:

Ugotovitev prisotnosti

(Priloga 2 Lista prisotnih)

Valentina Kristr, predsednica sveta starsev zavoda vrtci obdine_Moravske Toplice (voMT)ob zadetku pozdravi prisotne na.2. izredni.".;i su"tu-rt .i"v V.MT, ter seznani z dnevnimredom. ki so ga prisorni preleli skupaj .r^bi,t;^1;;;;'i' vunit,,lza sktic seje. Razdetjeniso brtr tudi glasovalni kanondki. kr'omogoeajo gr;;.;;fi; pravico predstavnikom starsev.
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. Predstavitev in obravnava uvedbe novega programa prehrane in poditka v vrtcu.. Pobude. predlogi, rpra5ania.. Razno.



KI
v podpis je bila podana lista prisotnih (pnloga 2 Lista prisotnih). rz liste je razvidno, da je
prisotnih 10 predstavnikov starlev in njihovih namestnikov od skupno 26. Glasovalno piavico
je imelo 8 predstavnikov od skupno 13. Sest predstavnikov in njihovih namestnikovle bilo
upravideno odsotnih. Ugotovljeno je bilo, da se je 2. izredne seje sveta starsev zavodi vrtci
obdine Moravske Toplice, udeleZilo zadostno stevilo predstavnikov starsev enot, sejaje bila
sklepdna.

Po ugotovitvi sklepdnosti je predsednica Sveta starsev podala na glasovanje prej predstavljen
dnevni red.

SKLEP I : Dnevni red je bil soglasno potfen.

K2

Predsednica Sveta starsev preda besedo ravnateljici. Ga. Kau6id, predstavi predviden nov
program prehrane in poditka v vrtcu.

Ravnateljica pove, da g[e za nov reZim prehrane in poditka, katerega imajo trenutno najmany
trije vrtci v Sloveniji. Novi rezim bi naj potekal po naslednjem umiku: g.00 zajtrk, to.:o
malica, I1.00 poditek I. starostno obdobje, ostali glede na potrebe otrok in kosito obl3.30
oz. pri najstarej5ih ob I 2.45 uri.

v mesecu Maju 2016, so v enoti M. Toplice, v skupini od 4 - 6 let, poskusno uvedli nov
rezim. Pisno obvestilo so starSi te skupine dobili pred uvedbo 26. aprila preko easistenta.
Takoj ob uvedbi spremembe meje preko e-poSte kontaktirala predstavnica star5ev oddelka 4-
6- let iz M.T. na njena rprasanja sem 3.5.2016 podala pisna pojasnila, v mesecu maju pa smo
se tudi osebno sestali - prisotnaje bila tudi Natasa Kudan, nasa organizatorka prehrane. same
predstavitve progama star5em ni bilo. Ravnateljica je tudi omenila, da je imela namen sklicati
starie vseh enot konec meseca avgusta in jim program predstaviti.

Po poskusnem obdobju so opravili anketo. v testni skupini, kjer je bilo takrat 19 otrok, so
razdelili anketni vprasalnik o njihovem zadovoljstvu. vmjenih je bilo le 6 vpraialnikov, od
tega sta bila 2 popolnoma negativna, I se ni opredelil in 3 zadovoljni. Ravnateljica pove, da
so bile s strani nekaterih starsev podane tudi ustne powatne informacije, ki pa, so bile
pozitivne, prav tako sta obe strokovni delavki iz tega oddelka podali pozitivno mnenje.

Ravnateljica poudari, daje v njeni pristojnosti in da se je odloiila, da bodo s L septembrom
2016 POSKUSNO imeli vsi otroci tak rezim prehranjevanja in poditka. Svet starsev lahko
poda svoje mnenje na njene odloditve pa ne more vplivati. Dokondna odloditev se bo sprejela
na podlagi evalvacije vseh profilov - strokovnih delavcev, tehnidnega osebja in starsev.

Nato ravnateljica preda besedo Natasi Ku6an, org. prehrane in ZHR. Ta pove, da so se za
spremembo odlodili na podlagi vedmesednih opazovanj, v skladu s smemicami zdravega
prehranjevanja v vzgojno-izobraZevalnih ustanovah ter Stevilnimi pozitivnimi izkusnjami v
razlidnih, vedjih vrtcih po Sloveniji.

Ravnateljica nato se pove, da spremenjeni nadin prehranjevanja vpliva tudi na spremenjeno
organizacijo dela. otroci zdaj v vrtcu zagotovo ne bodo >samo< podivali. Ta del smo vedno



prilagajali posameznim oddelkom, pa tudi potrebam posameznih otrok. prisotnost dveh
strokovnih delavk v dasu poditka pa prinasa posebno prednost, saj se tako prilagodimo
vsakemu posamezniku. otroci, ki ne ielijo podivati, so tako vkljudeni v bolj u-i.j.n"
dejavnosti v igralnici (npr. poslu$anje pravlj ic, igranje druZabnih iger,... ).

K3

Po predstavitvi se vname buma razprava.

Predsednica Sveta starlev, valentina Kristl poudari, da se je odlodila za sklic seje na podlagi
zbranih mnenj starsev po posameznih enotah, katera so bila v vedini negativna glede novega
reiima prehrane in poditka v nasih lTtcih. pojasnjuje, daje v zavodu 6 razlidnih enot, vsaka
je za sebe posebna saj so oddelki razlidno kombinirani in prostorsko razporejeni, problem se
pojavi v enotah, v katerih ni na vol.jo dodatnih prostorov za izvajanje mimih oz. tihih
dejavnosti, tam se oroci nimajo kam umaknit, zato taksnih dejavnosti ni mozno izvajati,
katere pa bi bile nujne zaradi poditka, ki bi naj bil po novem ob 11. Uri, prav rako izrazi
pomisleke glede izvajanja dejavnosti, ki bi bile tako kot doslej posebej pritagojene za manjse
otroke in posebej za veije otroke, saj to dasovno naj ne bi bilo izvedljivo. pojasnluje da
vedina otrok, prihaja v vrtec med 7. in 8- uro, tako se zajtrk lahko izvede sele ob g.30 uri, kar
pomeni da se dnevne aktivnosti oz. dejavnosti lahko zadnejo sele ob 9.00 uri, ob 10.30 uri pa
je ze naslednja malica, kar pa spet pomeni, da se morajo dejavnosti prekiniti najkasneje ob 10.
uri, saj seje potrebno pripraviti na malico ( pospravljanje, umivanje rok,...), nato sledi poditek
ob 11.00 uri. Po tem izradunu ostane le I ura za dnevne dejavnosti, sprehode, ustvarjanje,
risanje, saj v popoldanskem dasu glede na pretekle izkuSnje, starsi zadnejo prihajati po otroke
ob 14.30 uri in se tako te dejavnosti ne morajo premakniti v popoldanski das.

Opozarja tudi, da bi glede na das kosila ki bi naj po novem bil ob 13.30, tas za potitek pa Le
po novem rezimu ob 11.00 uri, za rfioge otroke prezgodnja, saj otroci kr prihajajo v vrtec
kasneje, zjutraj pogosto dlje spijo in jim je ta ura poeitka bistveno prezgodnja. zaradi
prostorske stiske v nekaterih enotah pa je tihe dejavnosti tezko izvajati. Kot praksa kaze bodo
otroci po mudnem lezanju naposled Ie zaspali v pomej si uri npr. po 12.00 ali 12.30 uri in ko
se bo tega otroka zbudilo ob 13.00 uri zaradi kosila ki bo sledilo, ga ta z:,gotovo ne bo hotel
zauiiti, ker bo nejevoljen, nenaspan in ruzdrailjiv, kljub temu da bo do takrar ze izstradan, saj
je to zelo pozna vra za kosilo za nas odrasle kaj iele za otroke.

Skrbi nas tudi za tiste otroke, ki slabie jedo v dopoldanskem dasu in je kosilo njihov prvi
obrok. V tem primeru je ura kosila ob 13.30 bistveno prepozna za njih..

ravnateljica pojasni, da bo zajtrk zagotovo ob 8.00 uri. pove tudi, da se od starsev pridakuje,
da bodo otroka pravodasno pripeljali v vrtec. zdaj je bil po posameznih oodelkih zamik pri
zajtrku prav zaradi tega, ker so strokovni detavci dakali, da pridejo v vrtec vsi otroci.

Predstavnica enote M. Toplice, Mojca G. Antolin, skupine 4-6 let, kjer je meseca maja bil
poskusno vpeljan nov rezim, razloLi, da so se starsi ob spremembi obmili nanjo in da niso bili
zadovoljni. Sama je nato kontakrirala gospo ravnateljico, vendar niso nasli skupnega jezika.
Starsi skupine so naznanili, da se jim tak nadin prehrane ne zdi primeren za otroke, ker so le ti
pogosto tozili, da so v vrtcu ladni, mnogi so bili popoldan doma razdrailj ivi, ker so bili



nenaspanl sal Jrm je znanjkalo iasa za poditek, ki je bil prezgodaj in niso mogli zaspari.
Glede slabo vmjenih anketnih rpraialnikov, pa omeni da je to sk-upina v katerile bilo 12
Sola{ev, ki gredo s l.septembrom 2016 v Solo od skupno 19 razdeljenih.

Predstavnik stariev enote Bogojina, Sebastjan Lovrendec, doda, da sta dezurno enoto vrtca
Moravske Toplice, kjer seje poskusno izvajal novi rezim prehrane in poditka obiskovala tudi
njegova dva otroka. o novem reiimu ni bil obvesden, je pa opazir, da je sprememba ritma
negativno rplivala na otroka. Bila sta brezvoljna in utrujena. poudari tudl, da se mu zdi
vzorec, na podlagi katerega so preudevali zadovoljstvo, premajhen.

RarT rateljica pove, da so prav zaradi tega, da bi zadevo preizkusili na vedjem stevilu otrok
vpeljali ta rezim tudi v dasu poletnih poditnic, zzveda pa se, da bodo strokovni delavci sicer
dobili neko izkusnjo, ki pa ne bo v celoti primerljiva s tistim, kar bo potem po posameznih
enotah oz. oddelkih. Glede sprememb pri obnasanju otrok v dasu poletnih poditnic pa pove, da
vseh sprememb z.agotovo ne moremo pripisati spremembi prehranjevalnega rezima, saj na
otroka zagotovo lplivajo tudi druge spremembe - sprememba lokacije, sprememba
strokowih delavcev, wodina...

Sandra Z. Ba5i6, predstavnica iz enote M. Toplice, omeni da je poklicala starse in povprasala
za mnenje o novem reZimu. Od 15 starlev so imeli 3 pozitivno mnenje.

Silva Nemes doda, da bi bilo dobro dobiti boljSe in lirse informacije o delovanju novcga
prehranjevalnega reLima v vsaki enoti, saj bomo le s tem, da novi rezim preizkusimo po
enotah dobili realnejSo sliko o njegovih prednostih in slabostih, kerje vsaka enota drugadna in
ima svoje znadilnosti. Doda tudi, da so nekateri star5i, katerih otroci so Ze preizkusili novi
re2im prehranjevanja, napisali in povedali, da so zadovoljni. otroci niso ladni ali nejevoljni in
dobro sprejemajo spremembo. Po preizkusni dobi bomo lahko z evalvacijo dobili realnejse
podatke in ugotavljali, kako naprej.

Rawateljica pove, da se v oktobru naredi podrobna analiza stanja z zadovolj stvom glede
prehrane. Meni, da ne bi smelo priti do vedjih razhajanj pri opazanjih zaposlenih in starsev. v
kolikor bo mnenje vedine negativno, se bo vzpostavil stari reZim.

Predsednica sveta starsev, valentina Kristl, predlaga glasovanje na podlagi zbranih mnenj
vedine starsev, ki smo jih pridobili dlani, o uvedbi oz. o nasprotovanju uvedbe novega rezimu
prehrane in poditka za naSe otroke. Na vprasanje kdo se strinja z uvedbo novega reZima
prehrane in poditka, je 5 predstar.nikov odgovorilo da se NE strinjajo in 3 da se strinjajo.

SKLEP 2: svet starsev se ne strinja z uvedbo novega rezima prehranjevanja in potitka za
naSe otroke v vseh enotah vrtcev M. Toplice.



Ravnateljica pove, da se bo spremenjeni reZim prehranjevanja poskusno s 1. 9. 2016 uvedel v
vseh enotah. Za starie se bo pripravil anketni vpra5alnik, na osnovi katerega bodo lahko
izrazili svoje mnenje. osnutek anketnega vpraialnika bo posredovan predstavnikom sveta
starSev v pogled z moZnostjo, da podajo svoje pripombe oz. predloge. Konec meseca oktobra
bomo zbrali tudi mnenja zaposlenih. skupne ugotovitve se bodo nato predstavile na svetu
star5ev, nakar se bo sprejela dokondna odlolitev o reZimu prehranjevanja v naiem zavodu.

2. izredna seja Sveta star5ev vrtca obdine Moravske Toplice je bila zakljudena ob 18.45 uri.

Moravske Toplice, I 1.8.2016

Zapisala Moica IVANIi
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PRILOGE:

Pnloga I - Vabilo

Priloga 2 - Lista prisotnih

Priloga 3 - Smernice prehranlevania
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