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Malica od 1. 3. 2021 dalje 

 

Od ponedeljka, 1. 3. 2021 dalje, bomo za zaključne letnike, dijake NPI ter dijake 3. aS, 3. bS in 

1. TA ponovno zagotavljali toplo malico. Ostali dijaki, ki prihajate v šolo le za praktični pouk, 

boste imeli v naslednjem tednu še hladno malico v delavnicah.   

 

Naj vas spomnimo na red v jedilnici, ki bo takšen, kot je bil meseca oktobra: 

 

1. Pred prihodom v jedilnico si razkužite roke, lahko že v razredu. 

2. Vseskozi imate nameščene maske, razen ko malicate. 

3. Razdelilne linije so 3, naša je prva z leve. 

4. Če je kakšen razred že v vrsti, se usedete v svojo kolono in počakate na vrsto. 

5. V vsaki liniji stoji največ en oddelek, pazite na distanco z dijaki drugih šol. 

6. Ko se linija sprazni, gre v vrsto naslednji oddelek. Vrstni red vzdržuje dežurni učitelj. 

7. Vsak dijak se registrira in sam prevzame malico, tudi hladno malico prevzame na isti 

liniji. 

8. Na svoje mesto odidete po levem robu, ob oknih. 

9. Pri pospravljanju pladnjev vzdržujete distanco. 

10. Po malici si ponovno razkužite roke. Če imate prosto uro, lahko odidete na svež zrak 

pred šolo (ne v trgovine!), kjer se zadržujete po oddelkih.  

 

Od ponedeljka ste dijaki zaključnih letnikov, NPI, 3. aS, 3. bS in 1. TA naročeni na toplo malico. 

V kolikor želite za posamezen dan zamenjati meni, lahko to storite preko spletne strani vsak 

dan do 9. ure za naslednji dan. 

 

Dijaki, ki prihajate v šolo le za praktični pouk, ste naročeni na hladno malico. Malicate v 

delavnicah in ne zapuščate šole. 

 

Naprošam vse dijake, da se dosledno držite navodil. Le v tem primeru bomo lahko v prihodnjih 

tednih omogočali toplo malico še za ostale dijake. 

Sebastijan Brežnjak 

ravnatelj 


