NAVODILA ZA ŠOLSKO PREHRANO
Dijaki za tekoče šolsko leto naročijo malico s predpisano prijavnico »PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO
PREHRANO« praviloma junija. Prijavijo lahko topel mesni obrok ali topel brezmesni obrok,
pripravljamo pa tudi dietni obrok, za vse, ki imate zdravniško predpisano dieto ( npr. sladkorno,
celiakija…)

Malico prevzemajo v odmoru po 3. šolski uri.
ODMOR od 10:25 do 10:55
Dijaki malico prevzemajo z dijaškimi izkaznicami oziroma s kartico naše šole. To kartico lahko kupijo
v računovodstvu, če izgubijo dijaško izkaznico ali če je sploh nimajo.
Cena kartice šole je 2,50 €, zaračunamo jo pri prvi izstavitvi položnice
za malico.

1.

Odjava šolske malice, obračun neprevzetih obrokov

Pravočasna odjava malice je en dan pred odsotnostjo do 8.30 zjutraj. V tem primeru šola malice ne
zaračuna, niti ne dobi zanjo subvencije.
Nepravočasna odjava je torej odjava za isti dan.
Ker navadno ne vemo, koliko dni bo dijak odsoten (bolan ali druga opravičljiva odsotnost), odjavimo
malico za več dni, sprotne odjave vsak dan so namreč nepravočasne. Če se dijak predčasno vrne v šolo,
v računovodstvo sporoči, da se je predčasno vrnil in bi ta dan želel malico. Organizatorka bo popravila
odjavo in omogočila dijaku, da že ta dan prevzame malico.
Dijaki lahko malico odjavljajo po telefonu 01 78 78 560, ali po e-pošti na naslov: racunovodstvo@ssjj.si
najenostavneje pa na spletni strani www.easistent.com, kjer se prijavijo s svojim uporabniškim
imenom in geslom, ki ga dobijo pri razredniku. Tam lahko spremenijo tudi vrsto obroka. Isto lahko
urejajo za svojega otroka tudi starši s svojega profila.
Kljub veljavni odločbi o subvenciji malice se dijaku malica obračuna po polni ceni,
 če dijak, ki je prisoten v šoli, malice ne prevzame,
 če dijak malice ne prevzame, ker je odsoten in je ni mogel pravočasno odjaviti (5. odst. 14.
člena ZŠolPre-1), se mu za prvi dan odsotnosti malica obračuna s subvencijo (če jo ima),
naslednje dni, če malice ne odjavi pravočasno, pa se mu malica zaračuna v celoti.
Na spletni strani šole so v zavihku »Šolska prehrana« objavljeni napotki glede šolske malice, jedilnik,
odjave in naročanje menijev, na zavihku »O šoli – Pravilniki in vloge« pa Zakon o šolski prehrani in
Šolska pravila.
2. Malica za dneve, ko imajo dijaki dejavnosti
Dijaki imajo naročeno malico tudi vse dni, ko so organizirane dejavnosti, kot npr. ekskurzije, športni
dnevi in podobno. Te dni šolska kuhinja pripravi malico, ki jo dijaki vzamejo s seboj oziroma jo na
dejavnost pripeljejo učitelji spremljevalci. Prevzem malice evidentiramo v
računovodstvu glede na prijavo dijakov na dejavnost.
3. Nove prijave in odjave med letom
Na malico se lahko kadar koli med šolskim letom prijavijo še
neprijavljeni dijaki. Tudi odjava malice med letom je možna kadar koli.
Odpovedni rok je naslednji delovni dan po prejemu odpovedi do 8.00
zjutraj (obrazec najdete na spletni strani SŠJJ, zavihek obvestila, šolska
prehrana).

4. Plačilo malice
Položnice za plačilo malice šola izstavi praviloma do 12. dne v mesecu za pretekli mesec. Plačilo
položnice je možno tudi prek SDD-Sepa direktne obremenitve (prej trajni nalog), ki ga starši lahko
odprejo na šoli. Dolžnost staršev je, da pravočasno poravnavajo obveznosti do šole. Če starši dva
meseca zapored kljub vmesnemu opominu in opominu pred odjavo od malice ne poravnajo dolga,
šola dijaku odjavi malico, dokler dolg ni poravnan.
Staršem, ki podpišete soglasje bomo položnice pošiljali po elektronski pošti. (Obrazec »Soglasje«
najdete na spletni strani SŠJJ, zavihek obvestila, šolska prehrana in vas prosimo, da uporabljate to
možnost, če položnice ne plačujete na pošti ali banki).
Vsem ostalim bomo položnice natisnili in jih razdelili dijakom, ki vam jih bodo prinesli domov.
Prosimo vas, da pri plačilu natančno navajate sklicno številko, ki je na položnici, ker le tako pravilno
evidentiramo vaše plačilo.
5. Dolžnosti dijaka ob prevzemu malice
Dijak malico prevzame enkrat dnevno z dijaško izkaznico oziroma kartico naše šole.
Dijak, ki je brez kartice, mora za prevzem malice počakati na koncu vrste. Malico dobi potem, ko jo
prejmejo vsi dijaki s kartico. Pri organizatorju prehrane se ta dijak vpiše v zvezek, organizator pa ročno
evidentira prevzem malice za ta dan. Dijake pozivamo, da vestno nosijo s seboj kartice in z njimi
prevzemajo malico.
Če dijak želi večji obrok, naj ob prvem prevzemu malice opozori kuharice in prosi za dodatek. Po
razdelitvi vseh malic ( po drugem odmoru) je hrana, ki je ostala nerazdeljena, na razpolago vsem
naročnikom malice, ni pa namenjena tistim, ki na malico niso naročeni.
5.a prevzem malice v času IZREDNIH RAZMER (nevarnost širjenja okužbe SARS-Cov-2)
Prevzem malice v času IZREDNIH RAZMER (nevarnost širjenja okužbe SARS-Cov-2), poteka v skladu z
navodili hišnega reda Srednje šole Josipa Jurčiča z dne 26.8.2020 -13.člen, ki pravi:
 pred prevzemom malice si je potrebno temeljito umiti roke
 prevzem malice in pribora je z masko na delilnem pultu, v vrsti dijaki držijo razdaljo 1,5-2 m
 malicajo v jedilnici, kjer se razporedijo tako, da upoštevajo varnostno razdaljo-med njimi vsaj
2 sedeža prazna, ter neposredno nasproti ne sedi noben dijak. Če je v jedilnici premalo
prostora dijaki lahko malicajo tudi v predavalnici
 po malici odložijo ostanke, posodo in pribor v jedilnici na ustaljen način in si ponovno umijejo
roke

V šoli imamo uvedeno tudi ločevanje odpadkov, zato morajo
dijaki odpadke strogo ločevati.

Ivančna Gorica, september
2020
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