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Spoštovani starši, 
 
mesec in pol šolanja v novem šolskem letu je že za nami in bliža se termin prvih govorilnih ur. 
Veliko sem razmišljal o tem, kako izvesti govorilne ure in se na koncu odločil za izvedbo 
govorilnih ur v živo z upoštevanjem vseh priporočil in navodil za preprečevanje okužb s 
COVID-19.  
Govorilne ure se bodo izvajale v treh različnih terminih: 
 

1. Torek, 13. 10. 2020, ob 16.00 za učence 1.-4. razreda, 
2. Sreda, 14. 10. 2020, ob 16.00 za učence 5. in 6. razreda, 
3. Četrtek, 15. 10. 2020, ob 16.00 za učence 7.-9. razreda. 

 
Vsak od staršev bo s strani razrednika prejel lasten termin za govorilno uro in le v tistem terminu 
se bo lahko z razrednikom sestal. Termin vsakega starša bo časovno omejen, zato želimo, da 
ste točni, saj izven vam določenega termina ne boste mogli na govorilno uro. Vse govorilne ure 
bodo potekale v učilnicah v pritličju in ne v matičnih učilnicah razreda. Starš, ki bo na govorilno 
uro prišel, počaka zunaj pred šolo. Vstop v šolo bo mogoč le ob uri oziroma ko predhodni starš 
zapusti šolo. Tudi pri čakanju zunaj vas naprošam, da upoštevate priporočila in vzdržujete 
razdaljo do drugih čakajočih. Ob vstopu v šolo in ves čas govorilne ure je obvezna uporaba 
zaščitne obrazne maske. Ravno tako je ob vstopu obvezno razkuževanje rok. Eno okno v 
učilnici in tudi vrata učilnice bosta ves čas odprta zaradi prezračevanja. Učiteljica bo za vsakim 
staršem razkužila mizo, za katero bo le ta sedel. Tokrat, izjemoma, bo vstop v šolo omogočen 
skozi glavni vhod, da bo vaša pot po šoli čim krajša. Na govorilnih urah bodo le razredniki. Vse 
ostale učitelje lahko kontaktirate v času dopoldanskih govorilnih ur. 
 
Hvala za razumevanje. 
 
 

Draženko Šolaja, ravnatelj 
 


