ŠOLSKA PREHRANA
Šolsko leto 2020/21

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Odstotek subvencije za šolsko prehrano je razviden iz veljavne odločbe o otroškem dodatku
ali državni štipendiji, in sicer ima lahko dijak:
Odstotek subvencije (v %)

Znesek subvencije (v €)

Znesek doplačila (v €)

0

0,00

2,42

40

0,97

1,45

70

1,69

0,73

100

2,42

0,00

ŠOLSKA PREHRANA V PRVEM TEDNU POUKA
V letošnjem šolskem letu 1. septembra ne bo šolske prehrane. Vsi dijaki bodo ta dan odjavljeni
od malice. Dijaki, prijavljeni na šolsko prehrano, pričnejo malicati 2. 9. 2020 po razporedu, ki
bo predstavljen dijakom in objavljen na spletni strani, razpored se bo spreminjal. V prvem
tednu pouka bo na voljo samo hladna malica, kasneje bodo lahko dijaki izbirali med toplimi ali
hladnimi meniji, ki bodo tedensko objavljeni v jedilniku na spletni strani.
V dneh od 2. 9. do 4. 9. bodo vsi dijaki ob točno določeni uri (po razporedu) malico prevzeli
v šolski kuhinji. Vsak se bo evidentiral s svojim ključkom in hladno malico odnesel v svoj
razred, kjer jo bo tudi pojedel. Razpored bo objavljen na spletu.
Topli meniji bodo na voljo v ponedeljek 7. 9. 2020.
Dijaki, ki nimajo poravnanih obveznosti za šolsko prehrano iz prejšnjega šolskega leta, niso
upravičeni do malice, dokler stroškov ne poravnajo (četudi so oddali prijavo).

PROTOKOL PREVZEMA MALICE
V jedilnici šole bo možno prevzeti malico samo takrat, ko bo razred razporejen po seznamu.
Zadrževanja dijakov v jedilnici (čakanje na pouk, prevoze, šolske dejavnosti in drugo) po
navodilih NIJZ, ne bo. Dijaki bodo malico prevzeli v šolski kuhinji in jo pojedli v šolski jedilnici.
Pri tem bodo dijaki morali upoštevati vsa navodila in varnostne ukrepe, ki so predpisani. Dijaki
bodo prišli v šolsko kuhinjo v spremstvu učitelja, ki ima pouk v času, ki ga ima razred
določenega za malico. Razpored bo objavljen na spletni strani šole (možne so spremembe).
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Dijaki so dolžni upoštevati protokol:
• neprestana higiena rok in kašlja,
• vzdrževanje distance 1,5 metra, kolikor je le mogoče,
• razkuževanje rok pred šolsko kuhinjo,
• dijak mora malico prevzeti z elektronskim nosilcem, ki ga prisloni na elektronski čitalec v
kuhinji,
• uporaba pladnjev je obvezna,
• dijaki enega razreda nujno sedijo skupaj v prostoru, ki bo označen za njihov razred (ni
druženja med dijaki šole),
• nošenje mask je nujno na poti do šolske kuhinje in naprej do jedilnice,
• ko dijak že sedi na stolu, si lahko masko sname,
• ko obrok poje, si masko ponovno nadane,
• dijak odda pladenj na označen prostor in se skupaj z učiteljem in sošolci vrne nazaj v
učilnico, kjer nadaljuje s poukom,
• dežurna dijaka morata mize v prostoru, kjer je sedel razred, nujno razkužiti, ko prostor
zapustijo vsi dijaki,
• za malico bo na voljo 15 minut, nato se dijaki vrnejo nazaj v učilnico in nadaljujejo s
poukom, čez odmor.
Dijaki, ki niso prijavljeni na prehrano in so jo bodo prinesli s seboj, bodo v odmoru, ki je
namenjen za malico ostali v razredu in tam malico tudi pojedli. Dijak si naj pred hranjenjem
svojo klop obriše z alkoholnim robčkom ali papirnato brisačko za enkratno uporabo in
razkužilom, naredi si naj pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Po malici si je potrebno
roke ponovno umiti ali razkužiti.
V prvem tednu, bo za dijake na voljo samo hladna malica, zato bodo malico vsi pojedli v šolski
jedilnici. Ko pričnemo s toplimi meniji, bodo dijaki, ki bodo vzeli hladno malico, lahko le to
pojedli tudi v učilnici (tako bomo omogočili večjo varnostno razdaljo med dijaki).
Zavedamo se, da je novih ukrepov veliko, vendar se jih moramo držati vsi, saj smo tako
ODGOVORNI do sebe in drugih. Vsi si želimo, da ostanemo zdravi in da bo lahko učenje
potekalo v šoli.
DIETNA PREHRANA
Šola organizira dietno prehrano v okviru možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev.
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši dijakov na podlagi dogovora in pisnega soglasja in
potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista.
Dijaki, ki potrebujejo dietno prehrano, naj se s potrdili oglasijo v svetovalni službi do 11. 9.
2020. Potrdilo je potrebno oddati vsako šolsko leto na novo, drugače jih ne vodimo v
evidenci dijakov, ki imajo dietno prehrano in jim nismo dolžni pripravljati dietnih obrokov.
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ODJAVA OBROKA
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od
pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih
sodeluje v imenu šole, odjavi MENTOR!
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na naslednje načine:
• elektronsko preko spletnega obrazca na spletni strani šole, najkasneje do 8. ure,
• osebno po telefonu na številko 03/428 69 00 ali 03/428 69 05 med 7. in 8. uro.
Kot pravočasna odjava se upošteva odjava za isti dan do 8. ure ter za vse prihodnje dni.
V kolikor posamezni obrok ni odjavljen, mora upravičenec plačati polno ceno obroka, vključno
s subvencijo.
Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti (do 8. ure
istega dne) oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan
odsotnosti.
V mesecu septembru načrtujemo nov način odjav. Dijaki in njihovi starši, bodo lahko malico
odjavili preko spletne strani portala Saop, o tem bodo vsi dijaki obveščeni naknadno.
NAROČILO OBROKA V PRIMERU EKSKURZIJ, ŠPORTNIH DNI …
Izjemoma je potrebno v naprej prijaviti oziroma naročiti obrok, ko zaradi organizacije in
priprave obrokov ni druge možnosti. V primeru športnih dni, ekskurzij in ostalih dejavnosti,
povezanih s šolskim programom, ko je potrebno pripraviti obrok v naprej, morajo dijaki letega naročiti. Naročijo ga s podpisom na seznamu, ki ga za posamezno dejavnost pripravi
organizator šolske prehrane, razrednik pa ga posreduje dijakom. Če dijak s podpisom obroka
ne naroči, mora na dan dejavnosti za malico poskrbeti sam. Organizator šolske prehrane
upošteva podpisane sezname, ki jih prejme od razrednikov vsaj dva dni pred izvedbo
dejavnosti.
Naročenih obrokov na dan dejavnosti ni mogoče pravočasno odjaviti. V tem primeru dijaki
oziroma njihovi starši poravnajo stroške nepravočasne odjave.
EVIDENTIRANJE OBROKOV ŠOLSKE PREHRANE
Evidenco upravičencev in koriščenje obrokov v jedilnici šole šola vodi elektronsko. Dijaki ob
vključitvi v šolo prejmejo elektronski nosilec, s katerim dnevno evidentirajo prevzem malice.
Prevzem malice je praviloma mogoč le z delujočim elektronskim nosilcem.
Dijaki prvih letnikov prejmejo nove elektronske nosilce. Vsi ostali dijaki višjih letnikov morajo
imeti svoje »ključke« od lanskega leta in jih uporabljajo naprej.
Za dijake, ki koristijo malico na drugih lokacijah (v bolnišnici) v času praktičnega pouka, se
evidenca vodi ročno.
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Dijak je dolžan skrbeti za prejeti elektronski nosilec. Z dnem morebitnega izpisa oziroma na
zadnji dan pouka elektronski nosilec vrne šoli.
V primeru izgube ali okvare elektronskega nosilca je dijak dolžan takoj obvestiti šolo o izgubi
ali okvari in zaprositi za izdajo novega. Šola na zahtevo dijaka izda nov elektronski ključek proti
plačilu 7 € (v primeru izgube).
PLAČILO MALICE
Ob uveljavitvi Zakona o šolski prehrani znaša cena malice 2,42 EUR.
Rok plačila za malico je do 15. v mesecu za pretekli mesec. Z izjemo zadnje položnice za
zaključne letnike, ki bo izdana konec meseca maja, rok plačila pa bo do 5. junija. Položnic z
zneskom 0,00 € ne bomo pošiljali.
Pri neplačevanju položnic bo izvajalec ukrepal z odjavo malice, dokler se stroški ne poravnajo.
V primeru zakasnelega plačila je za ponovno prijavo malice potrebno prinesti potrdilo o plačilu.
Stroške šolske prehrane je možno plačevati tudi preko trajnika, zato bodo dijaki 1. letnikov
prejeli soglasja o SEPA direktni obremenitvi. Starši, ki se bodo odločili za plačevanje šolske
prehrane preko trajnikov, morajo soglasje podpisati, dijaki podpisano soglasje vrnejo
razredniku do 11. 9. 2020. Vsi ostali dijaki lahko soglasje pridobijo v svetovalni službi.

POGODBA O PONUDBI ŠOLSKE PREHRANE
Dijaki, prijavljeni na šolsko prehrano, bodo prejeli dva izvoda pogodbe o ponudbi šolske
prehrane. En izpolnjen izvod pogodbe vrnejo razrednikom do 11. 9. 2020, drugi jim ostane.

Pripravila:
Alja Zorman,
organizatorica šolske prehrane
alja.zorman@szsce.si
03/428 69 44
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