Srednja poklicna in strokovna šola

V Šentjurju, 25. avgusta 2021

OBVESTILO DIJAKOM o prijavi/odjavi in plačilu malice v š. l. 2021/2022
1. Prijava na malico v š. l. 2021/2022
Izpolnjena obrazca Prijava na malico in Pogodba o šolski prehrani, ki sta dostopna tudi na šolski spletni strani (za š. l.
2021/2022) oddate razredniku v mesecu juniju 2021 (skupaj s prijavo za vpis v višji letnik) ali svetovalni delavki ob
vpisu v 1. letnik. Obrazca lahko oddate tudi naknadno vsak delovni dan med šolskim letom. V tem primeru vam
pravica do koriščenja malice nastopi prvi delovni dan po oddaji prijave in pogodbe. Za prevzem malice uporabljate
čipe, ki ste jih uporabljali v prejšnjem šolskem letu. Dijaki prvih letnikov (v š. l. 2021/2022) prejmete čip prvi šolski
dan (1. 9. 2021) pri razredniku. Za čip plačate kavcijo 5 EUR, ki pa se vam v primeru poškodbe čipa ne vrne ob
zaključku izobraževanja, ali preklica prijave na malico.
2. Dietna prehrana
Šola zagotavlja dietne obroke v skladu z organizacijskimi zmožnostmi. Dijaki, ki imate predpisano dieto, poleg
prijave na malico, oddate tudi zdravniško potrdilo o predpisani dieti.
3. Potrditev prevzema malice
Dnevni prevzem malice potrdite s pomočjo čipa, ki ga približate čitalcu pod ekranom, nameščenim v jedilnici ob
razdelilnem pultu.
4. Odjave od malice za naslednji šolski dan ali katerikoli datum v nadaljevanju so mogoče vsak delovni dan:
- do 12. ure na ekranu, nameščenim na stebru jedilnice;
- do 12. ure osebno v računovodstvu šole (samo v primeru okvare ekrana v jedilnici).
5. Nepravočasna odjava od malice
Če ne opravite pravočasne odjave od malice, kot je zabeleženo v prejšnjem odstavku, ali ne prevzamete malice, čeprav
ste v šoli, boste morali plačati polni znesek malice, to je 2,73 EUR.
6. Izredna odsotnost (npr. zaradi bolezni, zamuda javnega prevoza…)
V primeru izredne odsotnosti od pouka lahko opravite odjavo tudi za tekoči dan, in sicer do 10. ure:
- telefonsko na št. 03 746 29 04 ga. Metoda Križanec - računovodstvo šole ali
- elektronsko na šolski spletni strani: Šolska prehrana, Odjava malice prehrana@sc-s.si .
Če boste odsotni več kot en dan, opravite odjavo za naslednje dni na način, ki je zabeležen v prvi in drugi alineji te
točke.
7. Odjava od malice NI potrebna, kadar:
- ste na letni planirani praksi zunaj šole, takrat do malice tudi niste upravičeni; odjavo bodo opravili v
računovodstvu šole na podlagi seznama, ki ga bodo posredovali organizatorji prakse;
- učitelji planirajo vaše aktivnosti zunaj šole (npr. obisk sejmov, kina…) in vam zaradi tega ni omogočen prevzem
malice v šoli; seznam dijakov in termin odsotnosti oddajo odgovorni učitelji v računovodstvo šole.
8. Izguba čipa
V primeru izgube čipa lahko prevzamete drugega v računovodstvu šole. Za nov čip morate ponovno plačati kavcijo
5 EUR.
9. Preklic prijave na malico – celoletna odjava
Preklic posredujete v računovodstvo samo na predpisanem obrazcu (objavljen je na šolski spletni strani). Ob preklicu
vrnete čip in prevzamete kavcijo. Preklic velja en dan po oddaji preklica.
10. Plačilo malice je v šolskem letu 2021/2022 vezano na odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
Polna cena ene malice znaša 2,73 EUR.
Organizatorka šolske prehrane: Magda Guček (Lidija Bauman po 1. 9. 2021)

