ANALIZA ANKETE O ŠOLSKI PREHRANI 21/22 - STARŠI
1. VPRAŠANJE: Kateri razred obiskuje vaš otrok?

2. VPRAŠANJE: Ali spremljate jedilnike šolske prehrane?

Polovica staršev občasno spremlja jedilnike, 32 % vprašanih staršev spremlja
jedilnike, 25% staršev pa ne pozna šolskega jedilnika.
3. VPRAŠANJE: Na kakšen način dobite informacije o jedilniku?
Večina staršev dobi informacije o šolskem jedilniku preko spletne strani osnovne
šole, ostali pa preko svojega otroka.
4. VPRAŠANJE: Kako pogosto se o prehrani na šoli pogovarjate s svojim otrokom?

Več kot polovica staršev se občasno pogovarja s svojim otrokom o šolski prehrani.
Tretjina staršev pa se o tej temi z otroki pogovarja vsak dan. Le 6 staršev je
obkrožilo, da se o tem z otrokom sploh ne pogovarjajo.
5. VPRAŠANJE: Ali menite, da hrana na šoli sledi Smernicam zdravega prehranjevanja v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah?

65 % staršev ve kaj smernice so in meni, da šola poskrbi, da tudi njeni obroki sledijo
smernicam. 23 % staršev smernic ne pozna. 9% staršev pa meni, da prehrana ne
sledi smernicam o zdravem prehranjevanju v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
6. VPRAŠANJE: Ali vaš otrok zjutraj zajtrkuje?

Večina otrok vsakodnevno zajtrkuje, tretjina otrok občasno, 15 % otrok pa nikoli ne
zajtrkuje.
7. VPRAŠANJE: Ali se vam zdijo jedilniki šolske prehrane primerni?

Polovica staršev je ocenila šolsko malico z oceno 4, 27 % staršev z oceno 5, 21% z
oceno 3, le 2% staršem se malica ne zdi primerna.
8. VPRAŠANJE: Ali vaš otrok vzame vse, kar mu je ponujeno za malico?
Glede na odgovore staršev, polovica otrok, ne vzame vedno vsega.
36 % otrok vedno vzame vse, ostalih 7% nikoli ne vzame vsega ali pa starši nimajo o
tem podatka.
9. VPRAŠANJE : Kako ocenjujete zadovoljstvo vašega otroka s šolsko malico?

Dve tretjini staršev menita, da so njihovi otroci zadovoljni z malico v šoli, 20 % otrok
je celo zelo zadovoljnih s ponudbo šolske malice. Le slabih 8% staršev meni, da
njihovi otroci s šolsko malico niso zadovoljni.
10. VPRAŠANJE : Pojasnite svoj odgovor na vprašanje 9. (nelektorirano)
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11. VPRAŠANJE: Ali ima vaš otrok v šoli tudi kosilo?
Od 60 % staršev, ki so izpolnili anketo, otroci hodijo tudi na kosilo, ostali pa na kosilo
niso prijavljenih.

12. VPRAŠANJE: Ali vaš otrok vzame vse, kar mu je ponujeno za kosilo?
Polovica otrok vprašanih staršev pravi, da pri kosilu vedno ali včasih vzamejo vse,
ostali pa ne vzamejo vsega oziroma starši o tem nimajo podatka.
13. VPRAŠANJE: Kako ocenjujete zadovoljstvo s šolskim kosilom?

Večina staršev meni, da so njihovi otroci zadovoljni s kosilom, le 6 % je mnenja, da otroci
s kosilom niso najbolj zadovoljni.

14.VPRAŠANJE: Prosim pojasnite svoj odgovor na 13 vprašanje. (nelektorirano)
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14. VPRAŠANJE: Ali bi nam v zvezi s prehrano še kaj sporočili?
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ne
ne, moj otrok je sit in zadovoljen.
hvala kuharicam in vodji prehrane
prosila bi za manj kruha in mleka in sladkorja
pestrost jedilnika je kvalitetna
ne.
pogreša več morske hrane. pravi, da kalamarov že dolgo ni bilo...
še naprej se trudite za čim bolj raznovrstno, kvalitetno predvsem pa lokalno
pridelano hrano.
vsaj en vegi obrok v izbiri
zadovoljna sem, da se lahko zdravo prehranjuje v šoli.
drugače vse uredu. zelo pohvali ribji namaz in maslo zmešan z medom?
kar tako dalje
zadnja leta gre prehrana v šoli samo še navzgor. hvala
za enkrat ne
hvala za skrb za zdravo prehrano.
ko je kaj dobrega, je premalo, včasih so obroki presuhi (suha žemlja, pa nič
drugega; suha želja + suha tuna....) , ni alternative beli kavi, ki je ne mara vsak (ni
problema, ampak če pa ob suhem obroku nimaš kaj za poplaknit, je pa tudi malce
nerodno), kombinacije so včasih zgrešene (nutela + kamilice?) in lahko bi bilo več
sadja (vsaj jabolka...).
bolj različno hrano.
nadaljujte z začrtanim delom
vcasih je bila boljsa

V Boh. Bistrici, maj 2022

vodja prehrane: Urška Beznik

