Spoštovani dijaki in starši!
OBVEŠČAMO VAS, DA BOMO S PRIČETKOM ŠOLSKEGA LETA ZA VAS Z VESELJEM PRIPRAVLJALI
NAJMANJ ŠTIRI RAZLIČNE MALICE VSAK DAN.
Tako kot prejšnje šolsko leto, bomo tudi letos nudili organizirano šolsko prehrano in sicer v obliki :
 HLADNE ŠOLSKE MALICE (MESNE IN VEGE),


DVAKRAT TEDENSKO TUDI TOPLO ŠOLSKO MALICO.

Malice so sestavljene v skladu z mesečnim jedilnikom in po Smernicah zdravega prehranjevanja.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA:
OBVEZNO IZPOLNITE PRIJAVNICO NA ŠOLSKO MALICO IN JO ODDAJTE NA ŠOLI. VELJA ZA DIJAKE, KI
BODO UVELJAVLJALI SUBVENCIJO ZA PREHRANO IN ZA DIJAKE, KI BODO PLAČEVALI POLNO CENO
MALICE (ko so podatki na voljo, šola pridobi višino subvencije sama, zato ni potrebno oddajati posebnih
vlog).
CENA MALICE BREZ SUBVENCIJE JE: 2,42 eur.
Dolžnost staršev ali dijakov je, da se pravočasno odjavijo od malice (do 08:00 ure zjutraj 1 dan prej). Če
malica ni bila odjavljena pravočasno, morajo starši plačati malico po polni ceni 2,42 eur (tudi tisti, ki
imajo malico subvencionirano).
Dijaki , ki imajo delno subvencijo na malico prejmejo s strani šole vsak mesec plačilni nalog.

-

-

PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO IN IZBRA MENIJA:
Izpolnite prijavnico na dijaško malico in jo oddajte na šoli organizatorju šolske prehrane (Kristina
Sodja, prof.) S seboj prinesite tudi kartice za prevzem obrokov iz lanskega leta, dijaki prvih
letnikov pa dijaške izkaznice. Dijaki nujno potrebujejo kartice ali dijaške izkaznice za prijavo na
malico. V kolikor dijak nima dijaške izkaznice ali je izgubil kartico, naj jo naroči pri šolskem
administratorju, v kabinetu fizika (209). Za naročanje dijaške izkaznice je potreba barvna slika za
osebni dokument.
Dijaki lahko pričnejo z prevzemanjem obrokov 2. dan po oddani prijavnici za malico.

URADNE URE ZA ODDAJO PRIJAVNIC V SEPTEMBRU: vsak delavnik od 7.00 do 7.40 v kabinetu kemija
(212).
-

Izbirate lahko med 4 različnimi meniji. Prijava na izbrani meni v aplikaciji eAsistent je možna 7
dni v naprej. V aplikaciji se lahko tudi odjavite za naslednji dan, najkasneje do 8.00 zjutraj. V
kolikor menija ne izbirate, ste avtomatsko prijavljeni na 1. meni.

-

Malico lahko v nujnih primerih (če dijak čez noč zboli) odjavite tudi na tel. 041 456 261 ali na
naslov: kristina.sodja@gmail.com

Za vsa vprašanja, predloge, pripombe ipd., smo Vam na voljo na zgoraj navedeni telefonski številki ali
spletnem naslovu.
Organizator šolske prehrane:

Ravnateljica:

Kristina Sodja, prof. kem., bio.

Andreja Vehar Jerman, univ. dipl. inž.

