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Center za zdravljenje bolezni otrok 
Šentvid pri Stični 44 

1296 Šentvid pri Stični 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

in  

________________________________________________________________________________________________________________ 
     Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
                        Šentvid pri Stični 46 
                      1296 Šentvid pri Stični 
                          tel.: 01 78 87 802 
                         fax: 01 78 87 805 
         E-mail: czbo@osferdavesela.si 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

ŠOLSKI PODATKI IN NAČRT DELA 

Spoštovani, 
Sporočamo vam, da bo vaš učenec ___________________________________ sprejet na zdravljenje v 
bolnišnico predvidoma od ___________ do _____________ in bo v tem času vključen tudi v »Podružnično šolo 
v Centru za zdravljenje bolezni otrok«. Zaposleni v bolnišnici skušamo otroku pomagati na vseh področjih 
njegovega delovanja, kamor spada tudi izobraževanje, ki ga opravlja Osnovna šola Ferdo Vesel Šentvid pri 
Stični. CZBO je zaradi pridobitve certifikata kakovosti DNV zavezan za kakovostno in celostno obravnavo otroka 
in istočasno spremljanje izobraževalnega procesa v času bivanja pri nas. 
Želimo si, da otrok ne bi imel težav zaradi izostanka od pouka na matični šoli, zato vas prosimo, da nam 
posredujete načrt dela oziroma naslove tem za posamezne predmete v času odsotnosti iz matične šole. Prav 
tako vas prosim za kontaktne podatke, zaradi nadaljnjega sodelovanje v primeru podaljšanja bolnišničnega 
zdravljenja. 
Učenec naj prinese s seboj tudi vse šolske potrebščine, za nemoteno izvajanje izobraževanja.  
V primeru, da učenec ne bo imel načrta, bodo učitelji izvajali pouk v skladu z učnim programom. Če ima učenec 
odločbo Zavoda republike Slovenije za šolstvo, s katero se mu zagotavlja dodatna strokovna pomoč  in je 
predvideno bolnišnično zdravljenje daljše od treh tednov, prosimo, da jo starši prinesejo s seboj. 
Prosimo izpolnite tabelo na drugi strani dokumenta. 
Hvala za vaše sodelovanje 

Dr. Irena Štucin Gantar, 
dr. med. spec. Pediatrije 

                                                                                                                                                    Strokovni vodja 

Datum:___________________________                                                                      

ime in priimek učenca   

datum rojstva   

razred, ki ga učenec obiskuje   
Naziv in naslov šole iz katere učenec 
prihaja   

telefonska številka šole   

ime in priimek razrednika   

e-naslov (razrednik/šolski e-naslov)  
telefon (01) 788 74 50, telefaks (01) 788 74 70  



e-pošta: center.zdravljenje.otrok@siol.net      splet: www.czbo.si 
 
 

slovenščina 

  

  

  

  

  

angleščina (4., 5. razred) 
  

  

  

  

matematika 

  

  

  

  

  

likovna umetnost 
  

  

glasbena umetnost 
  

  

spoznavanje okolja 

  

  

  

  

 
 

Opombe: 

 

Datum:                                                                                                                  Podpis razrednika: 

 

 

 
 
 
 
 
 


