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Zadeva: Obvestilo o govorilnih urah za starše
Trenutno še za vse učence OŠ Trebnje poteka delo na daljavo, zato v nadaljevanju načrtujemo
tudi izvedbo govorilnih ur za starše na daljavo oz. preko videokonferenc.
1. Govorilne ure
Sicer imamo načrtovane govorilne ure vsak drugi torek in četrtek, vendar smo zaradi izrednih
razmer razpored govorilnih ur prilagodili trenutnim razmeram in situaciji, v skladu z veljavnimi
ukrepi, ki jih je v zadnjem odloku razglasila Vlada RS.
Govorilne ure se bodo izvajale po naslednjem razporedu:
- za starše učencev 1., 2., 4. in 5. razreda bodo v torek, 1. 12. 2020, od 16. do 18. ure,
- za starše učencev od 6. do 9. razreda bodo v torek, 1. 12. 2020, od 15. do 17. ure,
- za starše učencev 3. razreda pa bodo v sredo, 2. 12. 2020, od 16. do 18. ure.
2. Prijava na govorilne ure in izvajanje govorilne ure
Prijava staršev na govorilne ure poteka na običajen način, in sicer preko aplikacije EGU na
spletni strani šole (E-Govorilne-Ure), ki je za prijave že odprta. Starši se lahko prijavite na
govorilne ure do torka, 1. 12. 2020, do 12. ure, ko bomo aplikacijo EGU za prijavo zaprli.
Govorilne ure bodo potekale preko aplikacije Zoom, na katero se starši povežete do
videokonferenc učiteljev preko hitre povezave v levem stolpcu na spletni strani šole. V
imeniku učiteljev izberete video povezavo učitelja, h kateremu ste se prijavili na govorilno uro
(spletna stran šole – HITRE POVEZAVE – Videokonference učiteljev – učitelj oz. povezava do
videokonferenc).
3. Nadomeščanje odsotnih učiteljev
Starši učencev 6. b razreda, ki želijo dobiti informacije o delu svojih otrok pri pouku
slovenščine, se na govorilne ure prijavilo k učiteljici Milanki Merzel, starši učencev 7. c razreda
pa k učiteljici Mojci Bahun. Obe učiteljici nadomeščata odsotno učiteljico Ivanko Višček.
Za vsa morebitna druga aktualna vprašanja v zvezi z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela,
se lahko starši obrnete na razrednike.
Pazite nase in ostanite zdravi.
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