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ANALIZA  REZULTATOV ANKETE O ZADOVOLJSTVU S ŠOLSKO PREHRANO 

UČENCEV V  ŠOLSKEM LETU 2015/2016  

Anketa je bila izvedena v mesecu aprilu 2016  v oddelkih 3.a,4.a, 5.a,6.a, 7.a, 8.a, 9.a v šoli v 

računalniški učilnici. Sodelovalo je 129 učencev od 155, kar je 83,2 % učencev iz c oddelkov. Skupno 

smo anketirali  22,2 % vseh učencev na šoli. Učenci so odgovarjali na 12 različnih vprašanj . Pri 

nekaterih vprašanjih je bilo možno izbrati enega ali več odgovorov.   Nekatera anketna vprašanja o 

»zadovoljstvu« s šolsko prehrano so bila sestavljena tako, da so učenci lahko predlagali nove jedi, ki bi jih 

želeli na šolskem jedilniku.  Nekaj učencev je nepravilno označilo razred, ki ga dejansko obiskujejo (4%). 

Pri izpolnjevanju ankete so sodelovali skoraj vsi učenci izbranih razredov, ki so bili v času izvedbe ankete 

pri pouku, nekaj učencev ni želelo sodelovati .    

Na vprašanje katere obroke učenci zaužijejo v šoli, je večina učencev odgovarjali, da jedo malico, več kot 

60% učencev je naročena na kosilo, na zajtrk  je naročeno le nekaj učencev, popoldansko malico pa ima 

manjše število učencev iz 3., 4. In  5. razreda.  

Več kot 60% učencev je mnenja, da je hrane dovolj.   

Na vprašanje ali je hrana okusna je pritrdilno odgovorilo skoraj 40% učencev. Skoraj 30% učencev je 

mnenja, da je premalo sladke hrane in pijače. 

Učenci iz vseh razredov najpogosteje pojedo za kosilo  palačinke in carski praženec, meso in krompir, 

meso in njoke, testenine z omako.  

Za malico si želijo oz. predlagajo kot novo jed pico, palačinke, hamburger, jajca na 

oko, sladoled, čokolino, Nutelo, tuno, sadno jed, proseno kašo... 

Za kosilo si želijo oz. predlagajo kot novo jed  tortilje s piščancem, makarone s 

smetanovo omako, pico, palačinke z nutelo, čevapčiče, štruklje, pomfri, lignje, 

sarmo, polnjene paprike... 

Pravila o kulturnem prehranjevanju pozna 90% učencev. 

S kulturo obnašanja pri jedi je zadovoljnih skoraj 60% učencev.  
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ANALIZA - Grafi    

 

 Zbiranje podatkov je potekalo od 29.3.16, 20:18 do 19.4.16, 12:03 
 
 

 

Kateri razred obiskuješ?  (n = 129)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 
 

Spol:  (n = 129)  

 
 

 
 

 

Katere obroke zaužiješ v šoli?  (n = 127)  
Možnih je več odgovorov  
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Ali si seznanjen/a s šolskim jedilnikom?  (n = 126)  

 
 

 
 

 

Ali si zadovoljen/a s kakovostjo jedi,ki jih ponuja šolska kuhinja?  (n = 128)  

 
 

 

 
 

Jedi, ki jih ponuja šolska kuhinja za kosilo je:  (n = 127)  
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Ali je na šolskem jedilniku za malico dovolj sadja in zelenjave?  (n = 129)  

 
 

 
 

 

Jedi, ki so na šolskem jedilniku so:  (n = 125)  
Možnih je več odgovorov  

 
 

 

 
 

Najpogosteje pojem za šolsko kosilo:  (n = 122)  
Možnih je več odgovorov  
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  Odgovori pod drugo Frekvenca 

  domače pecivo 

  krompir in repa 

  vse 

  pomfri 

  ne jem kosila 

  vse 

  dunajski zrezek,pico,... 

  pita 
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  pica 

  pomfri in puranovo meso 

  fižolova solata 

  pice 

  pohanec 

  pire krompir in špinačo   lazanjo 

  pico 

  palačinke z nutelo 

  vse razen solate mi niso vse čisto všeč 

  sok 

  ričet 

  nimam je 

  pomfri in magnakci 

  pire krompir 

  šmorn 

  pizza 

  nič ker sploh ne jem kosila 

  testenine brez vsega 

  pomfri pa mknakce 

  sladoled 

  hrenovka 

  polenta in omaka sladoled 

  lasange 

  banana 

 
 

 

 

Predlagaj eno novo jed, ki bi jo želel/želela na šolskem jedilniku pri malici.   

 

  kaki 

  domači sok brez konzervansev in sladkorja 

  nekaj čisto sadnega 

  prosena kaša 
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  pizza, palačinke, puding 

  palačinke 

  lino lada, palačinke 

  sladoled 

  hamburger 

  nekaj čim bolj sadnega 

  palačinke z nutello smetano orehi sladki greh  

  tuno 

  ameriške palačinke s smetano 

  piškote 

  sirov burek  

  čokoladne kroglice 

  pizza 

  čokolada 

  testenine 

   sendvič 

  jajca na oko 

  palačinke z čokolado 

  jajca in hrenovke 

  rogljiček s čokolado 

  palačinke z nutello, smetano, orehi, sladki greh  

  rulada 

  pick salama 

  slaščice, sendvič s pleskavico, 

  čokolino 

  nutella 

  30 / 80 

 

 
 

 

Predlagaj eno novo jed, ki bi jo želel/želela na šolskem jedilniku pri kosilu.   

 

  banana 
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  pomfri  

  kebab 

  žrebiček 

  makarone in smetanovo omako 

  ponfri in mcknakce 

  tortilje s piščancem 

  tortilje s piščancem 

  pomfri 

  štruklje 

  Dunajske zrezke 

  ocvrti sir 

 čežana 

  palačinke z nutello 

  pleskavice 

  ocvrte perutničke 

  ne jem kosila 

  burger king 

  čevapčiči 

  sladica - rižev narastek 

  palačinke z nutelo  

  zelje brez kisa 

  pečen krompir 

  sarmo, polnjene paprike 

  krompir iz pečice 

  tunina rižota 

  pomfri maknakce 

  ocvrti ali pečeni lignji 

  sladoled z karamelo 

  meso,krompir, 

  30 / 84 
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Ali poznaš pravila o kulturnem prehranjevanju?  (n = 125)  

 
 

 
 

 

Si zadovoljen/zadovoljna s kulturo obnašanja pri jedi v šoli?  (n = 124)  

 
 

 
 


