Dijakom STŠ Koper v šolskem letu 2020/2021 ter
njihovim staršem

Zadeva: Šolska prehrana (malica)

Koper, 1. 6. 2020

Naša šola bo tudi v naslednjem šolskem letu organizirala toplo šolsko malico (samo malico,
ne pa tudi drugih obrokov) v vrednosti 2.42 EUR na dijaka, na dan pouka.
Dijaki prvi šolski dan prejmejo kartico za šolsko prehrano, s katero se evidentirajo na
blagajni v jedilnici za vsak obrok. Malica se obračuna vsak konec meseca,
glede na porabljen znesek koriščenih obrokov v skladu z višino subvencije vsakega
posameznega dijaka. Dijaki prejmejo na dom položnico, ki jo morajo poravnati do datuma
plačila, navedenega na položnici.
V kolikor porabljen znesek za šolsko prehrano ne bo pravočasno poravnan (do datuma plačila,
ki je naveden na položnici), dijak ne bo mogel prevzeti malice, saj se bo račun zablokiral in
vse nadaljnje obroke malice avtomatsko odjavil.
Po Zakonu o šolski prehrani se za vsak neprevzet ali nepravočasno odjavljen obrok plača
polno ceno malice – 2,42 EUR, ne glede na višino dodeljene subvencije.
Odjave so možne en delovni dan prej do 9. ure, za naslednji dan. Odjavite se lahko sami
preko šolskega programa eAsistent (dijaki zanj prejmejo geslo od razrednika) ali po
elektronski pošti – prehrana.sts@gmail.com ali po tel. 05/662-52-30.
Na šolsko malico se prijavite s priloženo prijavnico, ki jo lahko z vpisno dokumentacijo
pošljete na naslov šole Srednja tehniška šola Koper, Šmarska cesta 4e, 6000 Koper ali na
elektronski naslov vpis2020@sts.si .
Višina subvencije za malico se po Zakonu o šolski prehrani razbere iz Odločbe o otroškem
dodatku ali državni štipendiji. Če le-te nimate ali vam poteče pred 1. 9. 2020 in želite
uveljavljati subvencijo za malico, se čim prej obrnite na pristojni Center za socialno delo,
kjer boste dobili nadaljnja navodila.
Do prejema odločbe boste za malico plačevali polno ceno, in sicer 2,42 EUR za obrok.
Za morebitna vprašanja ali nejasnosti smo dosegljivi na tel. 05/662-52-30 (ga. Alenka Jenko)
ali po elektronski pošti: prehrana.sts@gmail.com.
S pravili šolske prehrane boste ponovno seznanjeni na roditeljskem sestanku v začetku
prihodnjega šolskega leta.
Lep pozdrav

Alenka Jenko

Iztok Drožina, ravnatelj

