
ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI 2015/2016 

 

 

Ob koncu šolskega leta 2015/2016 smo pripravili kratko anketo za starše naših učencev. 

Zanimalo nas je, ali so starši seznanjeni s šolsko prehrano, na kakšen način si pridobijo 

informacije, kaj menijo o jedilnikih in kako ocenjujejo zadovoljstvo svojih otrok s šolsko 

prehrano. 

Anketo je izpolnilo 31 staršev od skupno 94 učencev (vsak učenec je dobil za starše eno anketo). 

To je 33%, kar je dobra tretjina vseh staršev naših učencev. 

 

Rezultati ankete so naslednji: 

 

1. Seznanjeni smo s šolskim jedilnikom (31 odgovorov – 100%): 

 

a. redno - 16 odgovorov: 52% 

b. občasno - 12 odgovorov: 39% 

c. ne - 3 odgovori: 9% 

 

Od 31 staršev, ki so odgovorili na anketo le 3 starši ne spremljajo šolskega jedilnika, kar kaže na 

to, da se starši zanimajo za prehrano svojih otrok..  

 

2. Na kakšen način pridobivate informacije o šolskem jedilniku? (možnih več odgovorov) 

 

Oglasna deska – 15 odgovorov 

Spletna stran – 14 odgovorov  

Preko otroka – 5 odgovorov  

Brez odgovora – 4 odgovori 

 

Približno polovica anketiranih staršev si prebere šolski jedilnik na oglasni deski ali na spletni 

strani, zato je pomembno, da se jedilnik še naprej objavlja na oglasni deski in na spletni strani 

šole.  

 

3. Ali menite, da so naši jedilniki ustrezno sestavljeni (31 odgovorov – 100%)? 

 

a. običajno - 28 odgovorov: 90% 

b. občasno  - 1 odgovor: 3% 

c. redko      - 2 odgovora: 7% 

d.   brez odg. -  0 odgovorov: 0% 

 

Večina staršev je običajno zadovoljna z jedilniki, 1 starš, ki je izpolnjeval anketo je z jedilnikom 

občasno zadovoljen, dva pa sta z njim večinoma nezadovoljna. 

 

4. Ali se z vašim otrokom pogovarjate o naši prehrani (31 odgovorov – 100%)? 

 

a. redno      -  12 odgovorov: 39% 

b. občasno  -  15 odgovorov: 48% 

c. ne            -  4 odgovori: 13% 

d. brez odg. -  0 odgovorov: 0% 

 



Skoraj polovica staršev se občasno s svojim otrokom pogovarja o prehrani, 39 %  pa se z njimi 

pogovarja redno. Številke kažejo, da je prehrana v šoli staršem pomembna in večkrat tema 

pogovora z njihovimi otroci. 

 

 

5. Ali je vaš otrok zadovoljen z našo prehrano (51 odgovorov – 100%)? 

 

a. pogosto -   21 odgovorov: 68% 

b. občasno -  7 odgovorov: 23% 

c. redko     -   2 odgovora: 6% 

d. brez odg. – 1 odgovor: 3% 

 

Po izjavah staršev je 68% njihovih otrok večinoma zadovoljnih s šolsko prehrano, 23 % otrok je 

zadovoljnih občasno. Le 6% učencev je po poročanju staršev redko zadovoljnih s šolsko 

prehrano, eden izmed staršev pa odgovora na vprašanje ni podal, kar je najverjetneje posledica 

tega, da učenec ne more izraziti svojega mnenja o šolski prehrani. 

Zanimivo je, da je procent zadovoljstva s prehrano po izjavah samih učencev višji (pri malici 

100% in pri kosilu 96%). 

Vzrokov za to je lahko več: 

- starši so pri izpolnjevanju bolj upoštevali svoje mnenje kot otrokovo, 

- učenci staršem sproti poročajo o vsakodnevni prehrani, kar so starši upoštevali, medtem ko so 

učenci na to pozabili in so podali splošno oceno. 

 

6. Ali menite, da šola izvaja dovolj dejavnosti, s katerimi spodbuja zdravo prehranjevanje 

in kulturo prehranjevanja (shema šolskega sadja, tradicionalni slovenski zajtrk, interesna 

dejavnost jejmo bio vsi ipd.)? 

 

a. da – 29 odgovorov: 94% 

b. ne – 1 odgovor: 3% 

c. ne vem – 1 odgovor: 3% 

 

94% staršev meni, da šola izvaja dovolj dejavnosti, s katerimi spodbuja zdravo 

prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, iz česar lahko sklepamo, da je šola na tem 

področju zelo aktivna. Rezultati tudi kažejo, da je potrebno starše seznanjati z vsemi 

aktivnostmi na šoli, saj nekateri (3%) informacij o teh dejavnostih nimajo. 
 

 

7. Vaše pripombe na šolsko prehrano, predlogi, pohvale……  

 

Brez odgovora – 22 odgovorov:  71% 

Hrana je v redu. 

Smo zadovoljni. Le tako naprej. 

Le tako naprej. 

Vse dobro. 

Ni pripomb, le tako naprej. 

Zaenkrat smo še zadovoljni. Hvala. 

Nimamo pripomb, imate raznovrstno prehrano. 

Prehrana je dokaj pestra. 

Kar tako naprej. 

 



Kar 71% anketiranih staršev ni imelo pripomb na šolsko prehrano, iz česar lahko sklepamo, da 

so z njo zadovoljni. Vsi ostali starši (29%) so zapisali spodbudne besede za našo kuhinjo, saj so s 

hrano zadovoljni. Ostalih predlogov starši v anketi niso podali, iz česar lahko sklepamo, da 

predlogov nimajo.  

 

 

Novo mesto, 14. 7. 2016                                                                                   Blanka Stariha Šašek 

 

 


