PRIJAVA /ODJAVA MALICE
1. Vsi dijaki 1. letnikov, ki ste prijavljeni na malico boste pri razrednikih prejeli ključke z vašimi podatki ( 3
EUR za ključek + 5 EUR za prvi dve malici boste poravnali na položnici ) .
Dijaki 1. letnikov, ki ste naročeni na šolsko malico, to prevzamete že prvi šolski dan 1.9.2020 (1.A ob 8.30,
1.B ob 9.00, 1.CO ob 9.30 in 1.E ob 10.00, 1.G ob 10.30 ), drugače bo izveden odtegljaj dobroimetja
(-2,42EUR)
2. Dijaki 2., 3. in 4. letnikov: pogoj za aktiviranje vašega ključka je pisna prijava na malico s pomočjo obrazca, ki
je na šolski spletni strani pod rubriko prehrana. Dijaki, ki potrebujete novi ključek morate dvigniti položnico
za plačilo ključka (3 EUR – pri koordinatorici prehrane prof. Nataši H. Horvat).
3. Z vašim ključem greste v kuhinjo, kjer si na ključek vnaprej naložite denar (oddate denar, ki se naloži na
ključek). Ustvari se dobroimetje za več dni vnaprej.
4. Nalaganje denarja na ključek poteka po 11.00 uri.
5. Izbira menijev poteka preko spleta. Ob prijavi na www.easistent.com/prijava se s svojim emailom in geslom
vpišete v eAsistenta. Podrobna navodila so v priponki (navodila_za_dijake_ss). Geslo vam bo posredoval
razrednik. Pogoj za izbiro je naložen denar na ključku, pozitivno stanje. Prijavljeni dijaki ste naročeni na prvi
hladni mesni meni, to pomeni, da se ne rabite vsak dan posebej prijavljati razen, če želite zamenjati meni.
Če se ne odjavite plačate polno ceno obroka 2,42 EUR, tudi tisti, ki boste imeli odobreno 100% subvencijo .
V primeru izgube ključka je potrebno kupiti novi ključek in ponovno plačati registracijo 3 EUR.
Malice ni mogoče prevzeti brez ključka. NE POZABITE KLJUČKA DOMA!
6. Za malico skrbi podjetje SLOREST d.o.o.
7. Na razpolago so 4 meniji: 1 - HLADEN MESNI
2 - HLADEN VEGETARIANSKI
3 - TOPEL MESNI
4 - TOPEL VEGETARJANSKI

8. Dolžnost dijaka je , da v primeru bolezni ali odsotnosti malico odjavi do 14.00 za naslednji dan(ali več dni) .
Odjavi jo na spletu.
9. V času OIV in ID ter drugih oblik izobraževanja izven šole, je dolžnost dijaka, da se dan prej do 14.00 odjavi
od malice. Če pa tisti dan želi imeti malico, se od malice ne odjavi.
10. Ministerstvo za šolstvo in šport bo objavilo odločbe o subvencijah v teku meseca septembra. Sledi
prenos subvencij v eAsistent, zato bo v prvih dneh potrebno malico plačati. Kasneje bodo sredstva
obračunana naložena na ključek.
11. V primeru, da dijaki ne želijo več prejemati malice, se z odstopno izjavo staršev (obrazec se nahaja na šolski
spletni strani v razdelku prehrana)oglasijo pri prof. Nataši Herženjak Horvat.
Maribor,1.9.2020
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