Rogaška Slatina, 11. 7. 2017
Spoštovani starši,
obveščamo vas, da v šolskem letu 2017/2018 prehajamo na modul Prehrana v okviru programa
eAsistent, zato morate prav vsi starši oddati prijavnico za vsaj osnovni, brezplačni paket.
Modul Prehrana je sestavni del paketa eAsistent, na katerega ste že prijavljeni in vanj dostopate z
že dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. V modulu Prehrana so vpisani podatki o prijavljenih
obrokih na šolsko prehrano v šolskem letu 2017/18 na osnovi vrnjene prijavnice. Izpolnjena prijavnica
je v nadaljevanju osnova za vpis obroka v modul Prehrana.
Če na prijavnici niste označili, da bo imel otrok kosilo in želite, da bi ga imel občasno, slednje
uredite z obrazcem PRIJAVNICA NA OBČASNO KOSILO, ki ga otrok vrne prve dni pouka v tajništvo
šole.

Sledi prikaz dostopa do portala aAsistent, kjer se nahaja tudi modul Prehrana:
1. V brskalnik vpišete: http://www.easistent.com/ (pojavi se vam spodnja slika).
2. Kliknite: Prijavite se.

3. Vpišete vaše uporabniško ime in geslo.

4. Odpre se priložena stran, ki vam omogoča tudi prijavo na prehrano, okence PREHRANA.
Znotraj te iste strani je mogoče:
4.1 prijaviti izbiro glavne jedi za kosilo,
4.2 odjaviti vse obroke, tudi malico, kosilo in popoldansko malico
4.3 občasno prijaviti otroka h kosilu, če na prijavnici niste označili kosila in želite, da je
otrok le občasni abonent
4.4 postopek prijave nenaročenega kosila

4.1 IZBIRA GLAVNE JEDI ZA KOSILO
Jedilnik za kosilo je zasnovan tako, da lahko z otrokom devet dni vnaprej računalniško izbirate med
naborom štirih glavnih jedi (1. izbrana glavna jed, 2. izbrana glavna jed, 3. izbrana glavna jed, 4.
izbrana glavna jed). Pri izboru glavne jedi bodite pozorni na osem možnosti, a vi izberete le eno
glede na oddelek 1. do 4. razred oziroma 5. do 9. razred, odvisno, kateri oddelek obiskuje posamezni
otrok.
V kolikor izbiro ne boste opravili devet ali več dni prej, bo otroku avtomatsko dodeljena prva
izbira.
Terminski prikaz naročanja:

Primer: V soboto, 26. 8. lahko izberete glavno jed za vse dni v tednu od 4. 9. dalje, naslednji
dan, v nedeljo, 27 .8. pa še samo od 5. 9. dalje.

Jedilnik bo vedno objavljen za tri tedne vnaprej na šolski spletni strani (www.iios-rogaska.com) in
izpisan tudi v programu eAsistent.
Učenci imajo vsak dan ob prevzemu kosila možnost izbirati izmed nekaj vrst solat in zelenjave, sadja,
poslastkov iz Zanimivčkovega butika, nesladkanih napitkov Vsevedkove okrepčevalnice in različnih
kruhov.
Šola si pridržuje pravico prilagajanja jedi v povezavi z dnevno sestavo jedilnikov, s sezonsko
ponudbo sadja in zelenjave in v skladu s primernimi cenami.

4.2 POSTOPEK ODJAVE OBROKA
Na isti strani, v razdelku Prijave na prehrano, izberite teden in dan ter kliknite Odjava pri obrokih, ki
jih želite odjaviti. Isto storite za odjavo malice, kosila in popoldanske malice.
4.3 POSTOPEK OBČASNE PRIJAVE NA KOSILO
Občasen prevzem kosila bomo na šoli imeli evidentiran s prijavnico o občasnem obroku, ki jo bodo
učenci prejeli prvi šolski dan. To bo vneseno v eAsistent in izbiro boste opravilo po postopku,
opisanem pod točko 4.1
4.4. POSTOPEK PRIJAVE NENAROČENEGA KOSILA
V primeru, da bi otrok izjemoma kateri dan kosil, pa niste izpolnili prijavnic, se lahko na ta otroka
prijavi na kosilo s klicem ali SMS sporočilom na tel. številko: 041-449-309 do 8.00 zjutraj. V tem
primeru otroku pripada 1. izbira glavne jedi.

Za pravočasno odjavo se šteje opravljena odjava do 8.00 ure zjutraj za tekoči dan. V
nasprotnem primeru se obrok zaračuna.

O morebitnih spremembah ali dopolnitvah vas bomo obveščali sproti na šolski spletni strani, posebej
pa v mesecu avgustu in septembru, ko se vam bo pojavljalo največ vprašanj.

Želimo vam sproščujoče počitniške dni.

Z lepimi pozdravi,
tim za šolsko prehrano in ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.

