IZ PRAV
VILNIKA O ŠOLSKII PREHRA
ANI
Spoštovani starši!
MALICA IN KOSILO
5 se je začelaa uporabljati novela Zako
ona o uveljavvljanju pravicc javnih
Z začetkom šolskega letta 2014/2015
Učenci bodo lahko pridob
bili subvencij o za šolsko prehrano
p
po enakih meri lih (lestvici) kot v
sredstev. U
preteklosti. Do subvenccionirane malice so upravvičeni tisti, kaaterih povprečni mesečnni dohodek na
n osebo
prečne plače
e, subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni
m
znaša do 533% neto povp
dohodek naa osebo ne presega 18% neto povpreečne plače. Poenostavlja pa se postoppek pridobivanja
pravice, staršem ne bo več
v treba oddajati vlog z a uveljavljan
nje subvencije malice in kkosila, saj bo
o
upravičenosst izhajala iz uvrstitve v dohodkovni
d
rrazred, ki bo ugotovljena
a v veljavni oodločbi o otro
oškem
dodatku. Šo
ola bo s pomočjo pristojn
nega Ministrsstva pri Centtru za socialn
no delo samaa pridobila in
nformacije o
upravičenossti do brezplačne prehrane, zato vam
m ni potrebno
o nositi velja
avnih odločb o otroškem dodatku.
REHRANA
DIETNA PR
V šolski kuhinji pripravvljamo tudi dietno prehhrano, vendar le v prim
merih, ko uččenci običajn
no
pripravljenee hrane ne sm
mejo uživati.. V tem prim eru starši do
ostavite vodji šolske prehhrane zdravn
niško
potrdilo oseebnega zdravvnika vašega
a otroka. Ost alih oblik pre
ehrane ne nu
udimo, ker uupoštevamo priporočila
stroke javneega zdravja, da učenci za
a ustrezen ra zvoj potrebu
ujejo mešano
o hrano.
ODJAVE IN PRIJAVE OBROKOV
Ministrstvo za izobraževvanje, znano
ost in šport ood šole zahte
eva točne podatke o dnevvnem številu
u
okov, zato Vas naprošam
mo, da skrbnoo odjavljate in prijavljate
e šolske obrooke do 7.30 ure.
u Pri
izdanih obro
odjavi navedite tudi prib
bližno število
o dni odsotn osti.
To storite taako, da:
1. uporabitee šolsko spleetno stran, zavihek PREH
HRANA, kjerr natančno izzpolnite prippravljen obra
azec Odjava
prehrane;
očilo na številko mobilnegga telefona 031
0 312 638..
2. pošljete kkratko sporo
Primer 1: 2A, Jaanez Novak, odjava malicce, 12. do 16
6.9.
M
Kovačič, prijava ko sila, 16.9. (posamičen da
an)
Primer 2: 48, Marija
Primer 3: 9A, Franc Horvat,, vrnitev, od 19.9. dalje (p
prijava obrokov po odsottnosti)
ma vaš otrok dieto.
Še posebej pozorno odjavljajte in prrijavljajte preehrano, če im
NJE PREVZETTIH KOSIL AB
BONENTOV
SPREMLJAN
Na kosilo naaročeni učen
nci prejmejo v uporabo pposebno karttico.
Za kartice učencev od 1. do 3. razred
da bodo skrbbele učiteljicce oddelkov podaljšanega
p
a bivanja. Uččenci ostalih
o dolžni sami skrbeti za ka
artico in jo v sak dan nosiiti s seboj.
razredov so
Na kartico je potrebno z alkoholnim
m flomastrom
m napisati ime, priimek in
n razred učennca. Kartica je
brezplačna in jo učenci vrnejo
v
konecc šolskega leeta. V primeru izgube ali poškodbe
p
boo potrebno kupiti
k
novo
in plačati 5,00 EUR.

SPREMEMBE NAROČENIH OBROKOV MED LETOM
V primeru prijave na nov obrok tekom šolskega leta je potrebno ponovno izpolniti obrazec "Prijava učenca
na šolsko prehrano". V primeru odjave obroka pa je potrebno uporabiti šolsko spletno stran, zavihek
PREHRANA, kjer natančno izpolnite pripravljen obrazec.
OBROKI OB TURNUSIH
če želite obrok za Vašega otroka v turnusnih tednih, o tem obvestite računovodstvo šole.
POSAMIČNA KOSILA (DNEVNA NAJAVA)
Vsi učenci lahko naročijo tudi posamična kosila. Prijavo na posamično kosilo izvedete tako, da nam pošljete
e‐sporočilo s šolske spletne strani ali SMS sporočilo med 7.00 in 8.00 uro. Še bolje pa je, če posamična
kosila naročite kak dan prej. Strošek za posamična kosila boste plačali s položnico ob kocu meseca.
OBVEZNOSTI STARŠEV IN UČENCEV DO ŠOLSKE PREHRANE
S podpisanim obrazcem "Prijava učenca na šolsko prehrano" ste se zavezali, da boste:
o spoštovali pravila šolske prehrane,
o plačali prispevek za šolsko prehrano,
o pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
o plačali polno ceno obroka, če obroka niste pravočasno odjavili,
o šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov.
Šola ima možnost začasno onemogočiti prejemanje šolske prehrane učencu, v kolikor ne bodo redno
poravnane zapadle obveznosti.

Vodja šolske prehrane:
Polona Bastič, prof.
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