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NUDENJE TOPLEGA OBROKA VSEM UČENCEM

Spoštovani starši.

Po odločitvi vlade in Ministrstva bo pouk vsaj v naslednjem tednu še potekal na daljavo - od doma. Glede
na to, da OŠ Ljudski vrt upravičenim učencem do toplega obroka, stanujočim v MO Ptuj, pripravlja obrok
kosila ter ob dejstvu, da kapacitete kuhinje niso zasedene, smo se šole v soglasju z MIZŠ in MO Ptuj
odločile ponuditi topli obrok vsem zainteresiranim učencem ptujskih šol.

Cena toplega obroka je 2,60€ (strošek je višji zaradi potrebne embalaže) in enak znesek je določen s strani
MIZŠ RS za brezplačne obroke, ki jih ponujamo nekaterim upravičenim učencem.

Plačljivi topli obrok bo kuhinja OŠ Ljudski vrt začela ponujati v torek, 17. 11. 2020, učenci ga bodo lahko
prevzemali med 12.45 in 13.15, da se izognejo gneči pri delitvi hrane. Za plačljive tople obroke dostava na
dom ni mogoča in jih je potrebno osebno prevzeti. Ob prevzemu morate imeti nosilno vrečko, v katero
boste lahko spravili pakirani obrok.

Vsi starši, ki želite naročiti obrok, to sporočite na e-pošto ravnatelj@os-breg.si in potrdite naročilo
najkasneje do nedelje, 15. 11. 2020, do 17. ure. Vse naročene obroke vam bo OŠ Ljudski vrt zaračunala
tudi v primeru, da jih ne boste prevzeli.

Ob prijavi obroka je potrebno navesti:
Ime in priimek učenca, razred, dneve v tednu, ko bo obrok prevzet,

po potrebi zapisati dieto

V kolikor bi bila potreba tako velika, da bi bile zapolnjene kapacitete kuhinje in bi bilo s strani učencev OŠ
Breg izkazana potreba vsaj za 100 obrokov, se bomo potegovali, da aktiviramo kuhinjo na OŠ Breg.
S spoštovanjem,

Ptuj, 11.5.2020

Milan Fakin
ravnatelj

MILAN
FAKIN

Digitalno podpisal MILAN FAKIN
DN: c=SI, st=Slovenija, o=OŠ BREG,
2.5.4.97=VATSI-70196958,
sn=FAKIN, givenName=MILAN,
cn=MILAN FAKIN,
serialNumber=2466148616031
Datum: 2020.11.13 18:25:19 +01'00'

