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ANALIZA REZULTATOV  ANKETE O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO ZA 

STARŠE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

Anketa je bila na voljo staršem od 15. marca do 3. maja 2016. V času aprilskih popoldanskih govorilnih ur 

je bila vsem staršem odprta računalniška učilnica, kjer so ravno tako lahko izpolnjevali anketo. 

Sodelovalo je 86 staršev. 

Rezultati so naslednji;  

 

Na anketo je odgovarjalo največ staršev, ki imajo otroka v 8. razredu. 

Več kot 90 % njihovih otrok imajo v šoli zaužijejo dopoldansko malico in več kot 60% njihovih otrok je v 

šoli na kosilu. 

 

Skoraj 80% staršev je seznanjenih s šolskim jedilnikom. 

 

Doma zajtrkuje že več kot 60% otrok. 

 

Več kot 70 % staršev meni, da njihov otrok malico v šoli tudi poje. Več kot 50 % staršev meni, da pojedo 

tudi šolsko kosilo, Več kot 20% otrok včasih pojedo kosilo. 20% otrok na šolsko kosilo ni naročenih.   

 

S kakovostjo jedi je zadovoljnih skoraj 40% otrok po mnenju staršev. Več kot 40% otrok pa je s kakovostjo 

jedi zadovoljnih le včasih. Skoraj 20% otrok ni zadovoljnih z kakovostjo jedi. 

 

Skoraj 70 % staršev je mnenja, da je sadja dovolj. 

Več kot 50 % staršev ugotavlja, da šolska prehrana ustreza kriterijem zdrave prehrane. Skoraj 40% pa je 

mnenja, da je prehrana zdrava le včasih. 

 

Najljubše jedi njihovih otrok: testenine na različne načine, piščančje meso v omaki ali pečeno, krompir na 

več načinov, pica… 
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Dobili smo različna sporočila tudi pohvale in graje (glej analiza-grafi).  

 

ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 15.3.16, 12:14 do 3.5.16, 7:48 
 
 

 

Kateri razred obiskuje vaš otrok?  (n = 86)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 
 

Spol učenca:  (n = 86)  

 
 

 
 

 

Katere obroke zaužije vaš otrok v šoli?  (n = 86)  
Možnih je več odgovorov  
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Ali ste seznanjeni s šolskim jedilnikom?  (n = 86)  

 
 

 
 

 

Ali vaš otrok pred odhodom v šolo zajtrkuje?  (n = 84)  

 
 
 

 

 

Ali vaš otrok poje šolsko malico?  (n = 86)  
Možnih je več odgovorov  
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Ali vaš otrok poje šolsko kosilo?  (n = 86)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 
 

 

Ali ste s kakovostjo jedi, ki jih ponuja šola, zadovoljni?  (n = 86)  

 
 
 

 

 

Ali menite, da ima vaš otrok v šoli na razpolago dovolj sadja in zelenjave?  (n = 86)  
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Ali menite, da šolska prehrana ustreza kriterijem zdrave prehrane?  (n = 85)  

 
 

 
 

 

Napišite najljubšo jed vašega otroka?   

 

  sadje vseh vrst 

  puding in rogljicek 

  hot-dog 

  hot dog,sadni jogurt,sirova štručka 

  mlečni gres 

  sadni cmoki, zelenjavna čorba 

  ocvrt piščanec 

  spagete 

  pizza 

  pica 

  hamburger 

  pizza, špageti, ribje palčke, čevapčiči... 
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  testenine 

  testenine z bolonjsko omako 

  testenin z paradižnikovo omako 

  pomfri 

  ocvrti sir 

  mlečne jedi 

  piščančje meso pa riž 

  puranje ali piščančje meso v curry omaky, krompir 

  sladoled 

  kosmici in mleko 

  krompir na vse načine 

  njoki, tortelini, špageti bolonese 

  svalki 

  pečeno piščančje meso, krompir, solata 

  kruh 

  mesni čufti 

  zrezek in krompir 

  ricet 

  30 / 59 

 

 

 
 

Ali nam bi želeli še kaj sporočiti?   

 

  nič 

  zamenjajte vodjo šolske prehrane 

  več dajajte učencem hrane. 

  tako kot je, je vredu. le večkrat topel kakav tudi ne bi bilo slabo. 

  spoštovani,    tedensko spremljam jedilnik šole in moram reči, da bi kakšna jabolka ali katerokoli drugo sadje izravnalo količino kalorij, ki jih 

otroci prejmejo pri vnosu hrane iz vaše kuhinje.   preveč je visoko kaloričnih jedi, ogljikovih hidratov in premalo vlaknin, žitaric, predvsem 
zelenjave in sadja.    seveda je ta ocena, zgolj ocena starša dveh otrok, ki gleda, da se v tem hitrem slogu življenja, vsaj kolikor toliko zdravo 

prehranjujemo. 

  kombinacija  oz. jedilnik je včasih  nemogoča  npr. tunin namaz ,pomaranča in čokoladno mleko...   prevečkrat   so na jedilniku različni  sladki 
zavitki .  jeseni, ko je veliko sadja in zelenjave na razpolago,imajo preveč  kruha in podobnih jedi iz moke-- mislim predvsem na malico. 

  ja da je šolska prehrana neokusna 

  precej hrane se meče proč, jedi se prevečkrat ponavljajo preverite jedilnike na osnovnih šolah in boste videli da so vaši -  naši jedilniki  

nekakovostni.  

  zaradi velike lakote odraščajočih fantov prosim, da dobijo repete, če je na voljo dovolj hrane. večkrat potarnajo, da dobijo premajhen obrok ( kot 

otroci nižjih razredov). pripravljena sem tudi doplačati, samo res prosim, predvsem gospoda kuharja, da porcije malo prilagodi potrebam otrok. 
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hvala. lep pozdrav, vesna flerin 

  želeil bi kruh iz pekarne kancilija ki ne vsebuje dodatkov 

  moj otrok in jaz mama nisva zadovoljna z šolsko prehrano mi bi lahko plačali več denarja za boljšo malico in kosilo. 

  nadaljujte pa začrtanih tirnica      lp 

  otroke je potrebno na vsakem koraku opominjati na spoštljiv odnos do prehrane, ker v tej verigi nastopa precej spoštovanja vrednih proizvajalcev, 
na drugi strani pa se za našo prehrano posega po življenju številnih živali in ni umestno, da se vse to zanemari in malomarno meče med odpadke!  

  jedilnik so slabo zastavljeni, kombinacije hrane nemogoče. veliko je jedi, ki jih otroci ne marajo, po pripovedovanju pa tudi ne dobro 
pripravljenih. zdrava hrana ne pomeni le nesladkanega čaja.   glede na spahovanje in sproščanje plinov po šolskih kosilih (med počitnicami je tega 

občutno manj), predvidevam da se uporablja veliko dodatkov iz škatel in vrečk.  

  da bi lahko bile večje porcije hrane 

  čeprav je sadja in zelenjave v šolskem jedilniku precej, so jedilniki enolični oz. se pogosto ponavljajo. otrok pravi, da hrana ni okusna in da nima 
nobenega okusa v primerjavi s hrano, ki jo je doma, domačo hrano pa kuhamo sproti, tako da je sveža in ne iz zamrzovalnika v trgovini ali pa 

kakšna hitra hrana. poleg tega so kombinacije v šolskih jedilnikih še posebej pri kosilih nenavadne: npr. losos z grahom - kakšna novotarija je 

vendar to? v kateri kuharici se najde losos z grahom? losos se dela npr. s holandsko omako, grah pa se dodaja mesu in ne ribam. menim, da so 
jedilniki premalo klasični. poskus, da bi bili ustvarjalni in kakovostni hkrati, šoli žal ni uspel, posledica tega so jedi, ki za otroka niso privlačne in 

jih zato ne je, čeprav je  na kosilo naročena. 

  Hvala za vaš trud 

  hvala, lp 

  več sadja in  vsi v kuhinji bodite veseli! 

  super ste 

  da.  voda je na voljo v pitnikih in zato otroci s seboj prinašajo tudi bidone.zato mislim,da voda sama kot napitek  in ne spada k jedilniku.čaj pa naj 

bo bolj močnega okusa. 

  solata je občasno preslana  kuharja naj pazita na higieno: prijemata npr. špagete in si potem ližeta prste ali pa prste vtikata v nos in potem solita 
hrano....  

  pozdravljeni   mislim, da je hrana ne zdrava oz. cistoča je na podnu po domače...da imajo otroci herpese vsi v razredu je nekaj hudo narobe...moti 
me kaša, ki je vecina otrok ne je...in me zanima zakaj ni za pit voda...ne pa razno razni čaji! 

  manj vode in bolj sldkan čaj ali sokovi 

  ne več riža 1x na teden.  vsak dan je za malico kruh.  moj sin govori da se mu hrana gnusi.       

  Kuhar je zelo prijazen 

  še tako naprej zdrava prehrana... 

 Moji otroci zelo pohvalijo jedi,ki so za kosilo 

  moj sin pravi,da solata ni dobro začinjena narejena, da je vodena. pizzo ima sicer zelo rad v šoli pa je ne je. 

  mogoče manj pekovskih izdelkov (navihančki, rogljički,...) 

  30 / 35 

 

 
 


