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Zadeva: Obvestilo o govorilnih urah za starše - POPRAVEK
Danes ste prejeli obvestilo o govorilnih urah, s katerim smo vam posredovali informacije v
zvezi z izvedbo govorilnih ur v decembru 2020. Žal ugotavljamo, da nam aplikacija EGU, ki jo
uporabljamo za prijavo na govorilne ure, ne omogoča, da prijavo na govorilne ure v
decembru odpremo že v mesecu novembru. Da aplikacija ne omogoča prijave ste nas
obvestili posamezni starši, za kar se vam zahvaljujemo.
Aplikacija EGU je namreč programirana tako, da se starši lahko na govorilne ure prijavljajo le
v tekočem mesecu. To je narejeno na tak način zato, da se lahko vse govorilne ure kreira že
na začetku šolskega leta, starši pa vidijo prijave le za govorilne ure tekočega meseca. Ker
smo imeli govorilne ure vedno v drugem tednu posameznega meseca, do teh težav, ki jih
zaznavamo sedaj, ni prihajalo in smo prijave vedno lahko odprli en teden pred terminom
govorilnih ur.
Zato vas s tem popravkom obvestila o govorilnih urah obveščamo, da bomo govorilne ure
izvedli teden dni kasneje. Če bi imeli govorilne ure 1. oziroma 2. decembra, bi imeli starši le
en oz. dva dni časa za prijavo.
Nov razpored govorilnih ur je torej naslednji:
- za starše učencev 1., 2., 4. in 5. razreda bodo v torek, 8. 12. 2020, od 16. do 18. ure,
- za starše učencev od 6. do 9. razreda bodo v torek, 8. 12. 2020, od 15. do 17. ure,
- za starše učencev 3. razreda pa bodo v sredo, 9. 12. 2020, od 16. do 18. ure.
Za morebitne nevšečnosti, ki vam jih s spremembo razporeda govorilnih ur povzročamo, se
vam opravičujemo in se obenem zahvaljujemo za vaše razumevanje.
Pazite nase in ostanite zdravi.
Lep pozdrav

Ravnatelj
Rado Kostrevc

