
 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE 
 

1.  Kultura prehranjevanja 
 

Učenci: 

 si pred uživanjem hrane umijejo roke, 

 se primerno obnašajo v učilnici, 

 imajo spoštljiv odnos do hrane in vseh zaposlenih, 

 vzamejo le toliko in tisto hrano, ki jo pojedo, 

 tiho in kulturno uživajo hrano, 

 skrbno ločujejo ostanke hrane in posodo po hranjenju, 

 nerazdeljeno hrano pojedo v času varstva vozačev. 
 

2. Malica 
 

Malica je za vse učence po 2. šolski uri v učilnici. V razred jo prinesejo reditelji, 1. in 2. razredu pomaga učiteljica. 

Malica traja od 9.05 do 9.20 ure. Učenci jedo tiho in sedijo pri mizah. Pred malico pobrišejo mize, po malici  

pospravijo učilnico, reditelj pobriše mize in odnese posodo. V učilnici lahko pustijo samo sadje, vso ostalo posodo 

in ostanke hrane vrnejo v kuhinjo. V razredu je z učenci do 9.30 razrednik, ki skrbi za kulturno razdeljevanje hrane 

in prehranjevanje učencev. 

Reditelji: 

 malico prinesejo v učilnico, 

 pred malico pobrišejo mize, 

 opozarjajo svoje sošolce na red, čistočo, primerno vedenje in tiho uživanje hrane pri malici ter počakajo 

dokler se vsi ne najedo. Nato pobrišejo mize in odnesejo posodo ter ostanke  malice v kuhinjo.  

 

3. Kosilo 
 

Učenci opravijo kosilo v učilnicah. Kosilo jim na vozičku pripelje učiteljica PB, ki hrano razdeli in skrbi za 

kulturno uživanje hrane. Učenci učiteljici povedo, kaj in koliko bodo jedli, da se po nepotrebnem hrane ne zavrže. 

Kosilo je v času od 12.45 do 13.10. Kosilo lahko učenci iz opravičljivih razlogov dobijo tudi prej oz. pozneje, če 

to pravočasno sporočijo v kuhinjo. Ostanke hrane in posodo odpelje učiteljica ali učenci nazaj v kuhinjo. 

 

4. Naročanje in odjavljanje šolske prehrane 
 

Generalna sprememba obrokov je možna mesečno, le pisno na obrazcu. Menjava obrokov (K/DM) za tekoči dan 

ni možna.  

Učenci lahko občasno kosilo ali drugo malico naročijo do 13.00 ure za naslednji dan. 

Pravočasna odjava obrokov je pri kuharici v kuhinji, najkasneje en dan prej do 13.00 ali na telefon  

02 581 11 01, izjemoma je možna tudi odjava obroka za tekoči dan do 8. ure in se zabeleži ter obračuna kot 

nepravočasna odjava.  

 

Odjava daljše odsotnosti velja do konca tekočega tedna. Nadaljevanje odsotnosti v naslednjem tednu je potrebno 

ponovno sporočiti v ponedeljek za tekoči teden. 

 

Naročilo in način plačevanja prehrane je zapisan v pogodbi, ki jo starši sklenejo s šolo na začetku šolskega leta. 

 

      Komisija za šolsko prehrano v šol. letu 2016/17 
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