Datum: 25.8.2021
Malica na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji
Na Šolskem centru Novo mesto je organizirana topla malica po razporedu v jedilnici SEŠTG (nahaja se ob
glavnem vhodu za glavno jedilnico šole). Razred pride v jedilnico samo takrat, ko ima za to določen
termin. Termini bodo objavljeni na spletni strani, oglasni deski, v jedilnici, posreduje jih tudi razrednik.
Vsi dijaki istega razreda pridete skupaj. Pred vstopom v jedilnico si morate najprej razkužiti roke in sesti
na določeno mesto (nad vrsto miz se nahaja označba jedilnica 1, jedilnica 2…). Malico prevzamete v glavni
jedilnici šole, na sredinski razdelilni liniji (na sredini med prostorom SGLVŠ in SSŠ). Ko ste v skupnih
prostorih, upoštevajte zaščitne ukrepe in navodila dežurnih učiteljev. Med dijaki istega razreda razdalja
ni potrebna, med različnimi oddelki pa.
Dežurni učitelji skrbijo, da je na razdelilni vrsti naenkrat le en oddelek oz. da je med različnimi oddelki
ustrezna razdalja na delilnici. Če je oddelkov preveč, se nekateri oddelki najprej usedejo na svoj določen
prostor in gredo po malico, ko je linija prosta – razporeja dežurni učitelj.
Vsi dijaki, ki malicate v jedilnici, ste prijavljeni na 1. meni tople malice. Če želite meni spremeniti ali
malico odjaviti, lahko to naredite preko spleta ali sms na številko 041-303-611 vsak dan do 9. ure za
naslednji dan.
Do spletne odjave dijaki dostopate s spodnjo povezavo
http://malica.sc-nm.si/SpletneOdjave/Account/LogOn
Na razdelilni liniji se strežejo topla in hladna malica (vsi meniji), pri prevzemu se registrirate s čipom za
malico.
Ko pojeste, pospravite pladnje na za to določeno mesto v jedilnici SEŠTG.
Pri pospravljanju pladnjev dijaki vzdržujete razdaljo in nosite zaščitne maske.
Dežurni učitelji so v jedilnici tako dolgo, dokler so tam dijaki. Jedilnico bo tehnična služba razkuževala
vsako uro.
Po malici si dijaki ponovno razkužite roke.
Celoletne spremembe menija in naročila novih čipov razredniki sporočijo v tajništvo. Dijaki, ki imate
svojo malico, malicate skupaj z razredom v jedilnici. V prostorih šole malice ni mogoče kupiti.

Prosimo vse za strpnost in razumevanje ter upoštevanje smernic.

Boris Plut, ravnatelj

