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Možnost kosila za učence 8. in 9. razreda, poizvedovanje

3. 9. 2020

Spoštovani starši,
kot smo vas že obvestili, premajhni prostori za pripravo in razdeljevanje kosil na šoli ne omogočajo,
da bi pripravljali kosila za učence 8. in 9. razreda na šoli.
Takšna odločitev je bila za nas težka, vendar zaradi omenjenega razloga nujna.
Zavedamo se pomena redne prehrane za odraščajoče otroke, zato skupaj z občino iščemo začasno
rešitev (do izgradnje nove kuhinje in jedilnice), da bi učenci vseeno lahko zaužili kosilo po končanih
šolskih obveznostih.
Obveščamo vas, da bi učencem 8. in 9. razreda kosilo lahko pripravili v restavraciji Harmonije
v Mengšu. Cena kosila bi bila za otroka enaka, kot je cena kosila v šoli (2,60 EUR), razliko do polne
cene bi pokrila občina. Učenci bi po končanem pouku sami odšli v restavracijo, kjer bi bili postreženi.
Kosilo bi bilo na voljo od 13.00 do 15.00, (razen v petek od 12.15 do 14.00).
Kosila bi pripravljalo osebje v Harmoniji po njihovih jedilnikih. Dietnih kosil ne bodo mogli zagotoviti.
Vse finančne obveznosti bi starši reševali neposredno z izvajalcem.
V Harmoniji so kosila pripravljeni zagotavljati, če bo dovolj prijav.
Zato nas v tem trenutku zanima, če za tovrstno rešitev obstaja zanimanje.
V kolikor bi svojega otroka prijavili na tovrstno kosilo, izpolnite spodnjo prijavnico.
V kolikor bo prijav dovolj, vas bomo obvestili o nadaljnjih navodilih in informacijah.

Lep pozdrav.

Ravnatelj:
Milan Burkeljca

----------------------------------------- odrežite, otrok naj odda v nabiralnik pred tajništvom šole do torka, 8. 9. 2020 -----------------------------------

KOSILO 8. in 9. razred, povpraševanje
Izjava staršev

Ime in priimek otroka: ______________________________________________, razred: _______
V kolikor bo dovolj prijav, bi naš otrok želel prejemati kosilo v restavraciji Harmonije.

Ime in priimek starša:

Podpis:

