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ŠOLSKA PREHRANA
NAVODILA ZA DIJAKE
Izvaj alec prehranske storitve obj avlj a j edilnik na spletu in na oglasnih tablah v j edilnici . V
četrtek se obj avi j edilnik za naslednj i teden.

PRIJAVA IN SPREMEMBA IZBIRE OBROKA
Dij ak, ki j e v taj ništvu šole oddal prij avo na šolsko malico, j e v osnovi naročen na meni 1
oz. dr ug meni, če t o j asno označi na oddani prij avi . V primeru, da dij ak ne vnese
spremembe izbire malice ali se od malice ne od j avi, mu za vsak del ovni dan pripada mali ca
pod menij em 1.
Dnevno lahko dij ak sp remeni i zbiro obroka i z osnovnega menij a 1, na želeno vrsto obroka
na dva načina:
1.TERMINAL pri dežurnem dij aku
Na čitalec položite kartico, izpiše se vaše i me in i zbrani menij i . Uredite zamenj avo menij a
in shranite nastavitev. (Dij akom 1. letni ka bo postopek predstavlj en pr vi šolski dan.)
2. SPLET
www.easistent.com – povezava j e obj avlj ena tudi na spletni strani GSŠ Kočevj e , v levem
menij u.
Vnesite vaše uporabniško i me in geslo (pr ej eli j u boste prvi šolski dan pri razredni ku).
Izberete pravi meni.
Zaklj učite postopek s funkcij o SHRANI.
Dij ak lahko spremeni izbrano vrsto obroka v okviru 1 dnevne zapore (to pomeni, da j e
možna sprememba i zbi re naj kasnej e danes , do 12. ure za j utrišnj i obrok).

ODJAVA OBROKA
REDNA ODJAVA OBROKA
Kot pravočasno oddana odj ava obroka se št ej e odj ava, ki j e bila podana naj poznej e danes ,
do 12. ure za naslednj i dan. Redna odj ava poteka na dva načina:
1.TERMINAL pri dežurnem dij aku
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Na čitalec položite kartico, izpiše se vaše i me in izbrani menij i . Uredite odj avo menij a in
shranite nastavitev. (Dij akom 1. letnika bo postopek predstavlj en prvi šolski dan.)
2. SPLET
www.easistent.com – povezava j e obj avlj ena tudi na spletni strani GSŠ Kočevj e , v levem
menij u.
Vnesite vaše uporabni ško i me in geslo (prej eli j u boste prvi dan). Prehrano lahko odj avite.
Zaklj učite postopek s funkcij o SHRANI.
PRAVOČASNA IZREDNA ODJAVA
V primeru bolezni in drugih izrednih okoliščin, zaradi katerih j e dij ak odsoten in ne more
pravočasno oddati redne odj ave obroka, se kot pravočasna štej e tudi odj ava podana od 7.00
ure do naj kasneje 7.30 ure zjutraj za tekoči dan. Dij ak lahko izredno odj avo odda le
telefonsko pri referentu šolske prehrane , na t elefonsko številko: 051/383 -727. Referent bo o
takšni odj avi napravil uradno zabeležko , v kateri bo zapisal čas in datum telefonskega
klica, osebno i me osebe, ki j e klicala, osebno i me dij aka, za katerega se obrok odj avlj a ter
obdobj e odj ave.
NEPRAVOČASNA O DJAVA O Z. NEODJAVLJENI OBROK
Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani obroki se ne odštevaj o ozir oma
nesubvencioniraj o in jih mora naročni k plačati v polni ceni 2,42 €.

PREVZEM OBROKA
Na šoli beleži mo prevzem obrokov s pomočjo kartic.
Vsak dij ak ima dij aško kartico na svoj e ime in z nj o pride po obrok. Ob delilnem pultu j e
računalnik in čitalec kartic. Za prevzem ni potrebno nič drugega kot položiti kartico na
čitalec in pogledati na ekran. Če smo videli svoj e ime in zeleno klj ukico , j e vse v redu in
prevzamemo obrok.
Če ob našem i menu ni zelene klj ukice, pokličimo osebj e, da nam uredi prevzem obr oka.
Kartico hranimo, j e ne prepogibamo in uporablj amo za še kaj drugega.
Če kartico i zgubi mo, l e -to j avi mo v taj ništvu šole, da se uredi zamenj ava.
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